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هرمع رد  لته  ریدم  طیارش  36تایصوصخ و 

: زا تسا  ترابع  هرمع  رد  لته  ریدم  تایصوصخ  36نیرتمهم 

هرمع رد  لته  تباث  37تیریدم 

هرمع رد  لته  هرادا  شلاچ  38یسررب 
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(health club  ) یشزرو پولک  351 ـ

(coffee shop  ) پاشیفاک 451 ـ

(room service  ) سیورس مور  551 ـ

اهلته يدنبهجرد  يارب  مزال  تاناکما  ياهسیاقم  51لودج 

52اهشسرپ

هشیدنا 53ياههناوج 

مراهچ 56لصف 

لته ياهقاتا  عاونا  اب  56ییانشآ 

اهنآ هزادنا  اهکشت و  اهتخت ، اب  60ییانشآ 
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نامهیم هب  قاتا  61صاصتخا 
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هقبط ياهقاتا  یبایتهج  63ولبات 

اهقاتا ياهدیلک  عاونا  اب  63ییانشآ 

اهقاتا دیلک  63عاونا 

63هراشا

نامهیم قاتا  64دیلک 

هقبط 64دیلک 

ردام 64دیلک 

يرارطضا 64دیلک 

Electronic key or card key یکینورتکلا ای  یتراک  65دیلک 

یتراک رد  65لفق 

: یتراک ياهقاتا  برد  يور  رب  یگنر  65ياهغارچ 

65هراشا

: زبس غارچ  - 166
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هنیدم هکم و  ياهلته  رد  اهروسناسآ  زا  67هدافتسا 
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هشیدنا 68ياههناوج 

مجنپ 70لصف 

لته رد  يرادهناخ  دحاو  اب  70ییانشآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادهناخ 72فیرعت 

يرادهناخ دحاو  72یهدنامزاس 

: لماش يرادهناخ  نانکراک  هب  طوبرم  تاررقم  373 ـ

73هراشا

يرادهناخ رد  جیار  74ياههژاو 

74هراشا

يرادهناخ راک  ماجنا  74ياهدرادناتسا 

یتسد خرچ  رد  دوجوم  لیاسو  174 ـ

اهقاتا رد  زاین  دروم  مزاول  لیاسو و  279 ـ
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مامح سیورس و  شخب  79فلا ـ 

نمیشن شخب  80ب ـ 

زاین دروم  لیاسو  يدنبنامز و  هارمه  هب  رادهناخ  يارب  اهتیلاعف  لودج  هیهت  3 ـ  382 ـ 
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قاتا دیدزاب  شرازگ  86همادا 

اهرادهناخ درکلمع  لرتنک  يارب  اهتسیلکچ  هیهت و  488 ـ
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قاتا رد  دوجوم  90تاناکما 

مامح رد  دوجوم  90تاناکما 

نامهیم قاتا  هب  رادهناخ  جورخ  دورو و  هب  طوبرم  تاررقم  592 ـ

قاتا هب  دورو  92هقیرط 

92هراشا

93شور 1
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94شور 2

دنک هجوت  نآ  هب  دیاب  لته  رد  رادهناخ  هک  94یتاکن 

95اهشسرپ

هشیدنا 95ياههناوج 

مشش 97لصف 

لته رد  هریذپ  دحاو  اب  97ییانشآ 

97هراشا

هریذپ فیرعت  199 ـ

هریذپ یهدنامزاس  299 ـ

( یتالیکشت تراچ   ) سیفآ تنارف  دحاو  99یهدنامزاس 

100هریذپ

شریذپ لحم  101باختنا 

101رامآ

شریذپ رد  راک  ماجنا  102ياهدرادناتسا 

شریذپ رد  جیار  102ياههژاو 

103اهشسرپ

هشیدنا 103ياههناوج 

متفه 106لصف 

هباشون اذغ و  دحاو  اب  106ییانشآ 
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پاش 111یفاک 

راک ماجنا  111ياهدرادناتسا 

: زا دنترابع  اهشور  نیا  111نیرتمهم 

: دوش تقد  لماوع  هباشون  اذغ و  دحاو  رد  هرمع  رد  دیاب  هک  112يدراوم 

( زکرمتم تخپ   ) 112هناخزپشآ

هناخزپشآ 113لماوع 

113اهشسرپ

هشیدنا 113ياههناوج 

: 116عبانم

زکرم 120هرابرد 
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یترایز روما  رد  يراد  لته 

باتک تاصخشم 

 - 1341 ، دیمح ناماساقآ ، هسانشرس : 
جح نامزاس  يارب ] [؛ بیلدنع رصان   � يزرد دیجم   � ناماساقآ دیمح  ناگدنروآدرگ  / یترایز روما  رد  يرادلته  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. نارازگراک شزومآ  هرادا  ترایز � و 
 . 1388 � رعشم رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ،  یگنر ، )  یشخب  روصم (  117ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
:978-964-540-212-7 لایر  11000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
تیریدم اههناخرفاسم --  اهلته و  عوضوم : 

تامدخ نایجاح --  عوضوم : 
 - 1341 دیجم ، يزرد ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1342 رصان ، بیلدنع ، هدوزفا :  هسانش 
رعشم رشن  هدوزفا :  هسانش 

نارازگراک شزومآ  زکرم  ترایز . جح و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
م4آ7 1388  / TX911/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

647/94068 ییوید :  يدنب  هدر 
1931972 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا
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همدقم

ناسنا رمع  تمدـق  هب  رفـس  رمع  تسا . هدـناوخ  ار  باتک  نیا  زا  گرب  کی  اهنت  دـشاب  هدرکن  رفـس  سکره  هک  تسا  یباتک  دـننام  ناهج 
یپ رد  هراومه  دارفا  نیمز ، هرک  يور  رب  ناسنا  شیادیپ  ودب  زا  ناگتـشذگ  زا  هدـنام  ياج  هب  راثآ  هدـمآ و  لمع  هب  ياهیـسررب  اب  تسا .

. تسا هدرک  ادیپ  ياهدمع  توافت  رفس  يارب  ناسنا  ياههزیگنا  نامز  رذگ  رد  دنچره  دناهدوب . رفس 
: زا دندوب  ترابع  ناسنا  يارب  رفس  ياههزیگنا  نیرتمهم 

. یگنشت یگسرگ و  ياهزاین  عفر  يارب  رتشیب  رتهب و  ياهیکاروخ  نتفای  هزیگنا  هب  رفس  1 ـ
. دیامن مهارف  زین  ار  وا  یتحار  تارطخ  لباقم  رد  ناسنا  ناج  ظفح  نمض  هک  یگدنز  يارب  رتبسانم  ياهناکم  نتفای  هزیگنا  هب  رفس  2 ـ

. ناسنا ندناشوپ  يارب  رتهب  لیاسو  نتفای  راکش و  هزیگنا  هب  رفس  3 ـ
. زاین دروم  دیدج  تالوصحم  ندروآ  تسدهب  طاقن و  ریاس  هب  دازام  لوصحم  لاقتنا  دتس و  داد و  هزیگنا  هب  رفس  4 ـ

. دیدج ياهتراهم  شناد و  بسک  هزیگنا  هب  رفس  5 ـ
 . . . یملع و یشزرو و  یگنهرف ، يراجت ، فلتخم  ياهدادخر  رد  تکرش  ناهج و  یندید  طاقن  زا  دیدزاب  هزیگنا  هب  رفس  6 ـ

برق هب  ندیسر  یتسه و  قلاخ  هب  ندش  رتکیدزن  ناور و  حور و  شیالاپ  روظنم  هب  سدقم  یبهذم و  نکاما  زا  دیدزاب  هزیگنا  هب  رفـس  7 ـ
. یهلا

یتوکلم هاگراب  ادـخ ، هناخ  ترایز  تهج  هنیدـم  هکم و  سدـقم  ياهرهـش  هب  رفـس  نیملـسم  ياهرفـس  نیرتابیز  نیرتهوکـشاب و  زا  یکی 
. دشابیم مالسا  ردص  یخیرات  نکاما  زا  دیدزاب  نینچمه  مالسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  روبق  ملسوهلآوهیلعهللایلص و  ادخ  لوسر 

هب زاغآ  رد  هک  هدوب  یتماقا  نکاما  زا  هدافتـسا  هدـیدرگ ، ترفاسم  هب  مادـقا  ثعاب  خـیرات  لوط  رد  هچنآ  رفـس ، ياـههزیگنا  زا  رظن  فرص 
ياهلاس میظع  تالوحت  زا  دـعب  هزورما  هتـشاد و  دوجو  هریغ  یلحم و  ياههناخ  اهارـسناوراک ، اـهطابر ، ریظن  ییادـتبا  رایـسب  ياـهلکش 

يرادلته  گرزب  ياههریجنز  هب  لیدبت  یتماقا  نکاما  دعب ، هب  يدالیم   1950
ص:11
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. دناهدش
ار يدارفا  هدومن و  مادقا  اهلته  هراجا  ياهدادرارق  داقعنا  هب  لاس  ره  نیفیرـش  نیمرح  نیرئاز  رتشیب  هافر  روظنم  هب  ترایز  جـح و  نامزاس 

هکم سدقم  ياهرهش  هب  لته  یموب  لنـسرپ  درکلمع  رب  تراظن  اهلته و  هرادا  تهج  رگید  لماوع  هارمه  هب  لته  تباث  ریدم  ناونع  تحت 
. دیامنیم مازعا  هنیدم  و 

لیذ دراوم  هب  اهلته  یناریا  لماوع  ناریدم و  تسا  مزال  مارحلاهّللاتیب  نیرئاز  تیاضر  بلج  اهلته و  رد  تامدخ  تیفیک  ياقترا  تهج 
: دنیامرف هجوت 

. يرادلته ياهتیلاعف  اب  طابترا  رد  یمومع  شناد  حطس  ياقترا  هب  هجوت  1 ـ
. يرادلته یصصخت  ياهفرح و  ياهتراهم  حطس  شیازفا  2 ـ

. دوشیم هیارا  نیرئاز  هب  هک  يرادلته  تامدخ  تیفیک  حطس  ياقترا  3 ـ
. تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  لاعتم  راگدرورپ  تیاضر  هک  نیرئاز  تیاضر  4 ـ

يرادلته هنیمز  رد  یناریا  ناریدم  فارشا  ناشیا  هک  يروط  هب  لته  یموب  لنسرپ  ناریدم و  اب  یـصصخت  طابترا  تهج  رتشیب  یگدامآ  5 ـ
. دنیامن رواب  ار 

دصق باتک  نیا  هچرگا  تسا . هدیدرگ  نیودت  رکذلاقوف  فادها  هب  اهلته  تباث  مرتحم  ناریدم  ناسآ  یـسرتسد  روظنم  هب  هعومجم  نیا 
نیلوا دوخ  عون  رد  هک  باتک  نیا  رد  دش  هتفگ  هک  نانچمه  اما  دیامن  نایب  ار  هرمع  رد  اهلته  يهرادا  هب  طوبرم  تایئزج  یمامت  ات  درادـن 

. دوش هتـشادرب  ولج  يوس  هب  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  رد  کچوک  دـنچره  یماـگ  تسا  هدـش  شـالت  تسا  ناریا  رد  هدـش  رـشتنم  باـتک 
ياهداقتنا اهداهنشیپ و  ياریذپ  ار  دوخ  هراومه  اذل  تسا  صقن  بیع و  زا  یلاخ  هعومجم  نیا  هک  دنتسین  رواب  نیا  رب  يور  چیه  هب  نافلؤم 

فیلأت  هورگ  . دننادیم نابطاخم  هدنزاس 
یلاعت همسب 

فیلأت زا  فده 

زا  یکی  ناونع  هب  یمالسا  عماوج  رد  یترایز  ياهرفس  يرازگرب  تیفیک  تیمک و  انیقی 
ص:12
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یتسرد هب  هچنانچ  نآ  ياهدرواتـسد  اهدمایپ و  هک  دیآیم  رامـش  هب  يداصتقا و . . .  یگنهرف ، يداقتعا ، هعـسوت  ياهروحم  اهصخاش و 
. تشاذگ دهاوخ  اج  هب  روشک  ییارجا  ياهشخب  رد  ياهژیو  ریثأت  دوش ، جیورت  تنایص و 

شزومآ داشرا و  حطـس  ياقترا  هب  تبـسن  ات  تشاد  نآرب  ار  ترایز  جح و  نامزاس  یترایز ، ياهرفـس  نایـضاقتم  نارئاز و  هدـنیازف  دـشر 
توسک رد  هاگآ  هدیزرو و  رداک  دمآراک و  عمج  رذـگهر  نیا  زا  ات  درادرب  بسانم  رثؤم و  ياهماگ  نارئاز  هب  تمدـخ  ناراکردـناتسد 

دمآراک و یناسنا  يورین  شرورپ  نیمأت و  ترورـض  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دوش . سدـقم  هصرع  نیا  دراو  یمارگ  نارئاز  هب  يراذـگتمدخ 
حوطـس رد  ناریگارف  ياهزاین  اب  بسانتم  يدربراک  یملع و  یـشزومآ  نوتم  فیلأت  نیودت و  هیهت و  یترایز ، روما  نامداخ  ناونع  هب  رهام 
دشابیم رما  نیمه  هب  فوطعم  نارازگراک  شزومآ  هرادا  طسوت  تاراشتنا  هلسلس  هیارا  میظنت و  اذل  دیامنیم . يرورـض  ًالماک  ار  فلتخم 

. دریگ رارق  ناگدنناوخ  هجوت  دروم  میراودیما  هک 
نارازگراک  شزومآ  هرادا 

ترایز  جح و  نامزاس 
ص:13
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لوا لصف 

هراشا

تامد  خـ
ص:15
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. تسا یتامدخ  یتیلاعف  يرادلته 

ینونک داصتقا  رد  تامدخ  تیمها 

صلاخان دمآرد  مّوس  ود  روپاگنـس  دننام  اهروشک  زا  یخرب  رد  دشابیم . روشک  ره  رد  يداصتقا  مهم  ياهشخب  زا  یکی  تامدخ  شخب 
دیلوت دصرد  زا 53  یتامدـخ  شخب  رد  هدـش  قلخ  شزرا  یتعنـص  ياهروشک  رد  دـیآیم . تسد  هب  تامدـخ  شخب  ياهتیلاعف  زا  یلم 

. تسا هدیسر  لاس 1995  رد  دصرد  هب 66  يدالیم  لاس 1960  رد  يراج  تمیق  هب  یلخاد  صلاخان 
يدوعص ریـس  نیا  تسا و  هتفای  شیازفا  دصرد  هب 72  دصرد  زا 57  اکیرمآ  رد  دـصرد و  هب 68  دصرد  زا 47  اپورا  هیداـحتا  رد  مقر  نیا 

. دراد همادا  نانچمه 
. دشابیم اهروشک  لیبق  نیا  يارب  یتایح  تیمها  ياراد  تامدخ  شخب  دیآیم  تسد  هب  رکذلاقوف  ياهرامآ  زا  هک  هنوگنامه 

یتامدـخ ياـهتیلاعف  يهرمز  زا  هـمیب  یعاـمتجا و  نیمأـت  یناتـسرامیب ، يرادلـته ، مسیروـت و  یـشزومآ  تاســسؤم  ریظن  ییاـهتیلاعف 
. دنوشیم بوسحم 

یتحایـس و زا  معا  یترفاـسم  ياـهروت  يرازگرب  یهدناـمزاس و  يزیرهماـنرب و  هب  طوبرم  تامدـخ  شخب  ياـهتیلاعف  نیرتمهم  زا  یکی 
. دشابیم یترایز 

هکم و سدقم  ياهرهش  هب  رفـس  دریگیم  تروص  یعمجهتـسد  تروص  هب  ابلاغ  هک  نیملـسم  ياهرفـس  نیرتابیز  نیرتهوکـشاب و  زا  یکی 
هک تسا  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  روـبق  ملـسوهلآوهیلعهللایلص و  مرکا  لوـسر  یتوـکلم  هاـگراب  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  تهج  هنیدـم 

نیا ناراکردـناتسد  دـیاب  اذـل  دریگیم . رارق  یتامدـخ  ياهتیلاعف  هگرج  رد  يونعم  رفـس  نیا  ندـش  رازگرب  رتهب  يارب  شـالت  هنوگره 
اریز دنـشاب  انـشآ  تامدـخ  شخب  رد  راک  ياهیگژیو  طیارـش و  فیراعت ، اب  اهلته  تباث  لماوع  ناریدـم و  هلمج  زا  یهلا  میظع  تکرح 

. دراد رارق  یتامدخ  لغاشم  تمسق  رد  لغاشم  يدنبمیسقت  رد  يرادلته  هفرح  لغش و 
ص:17
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تامدخ فیرعت 

رد يرادلته  هفرح  لغـش و  دوش  ماـجنا  حیحـص  دـیاب  تسا و  اـم  راـک  ياـنبریز  عقاورد  تامدـخ  هک  تسا  نیا  ثحب ، نیا  باـختنا  تلع 
. تسا هدش  میسقت  یتامدخ  لغاشم  تمسق  رد  لغاشم  يدنبمیسقت 

. تسا هدرک  دیلوت  نارگید » زا  هدافتسا   » يارب هسسؤم ، ای  صخش  هک  تسا  یکیزیف » ریغ   » و يداصتقا »  » ییالاک تامدخ 
شزرا  » نآ نایاپ  رد  هک  دوش  ماجنا  يراک  ینعی  نآ  یملع  فیرعت  ساسارب  تسا . يداصتقا  يالاک  کی  تامدـخ  فیرعت ، نیا  ساـسارب 
مادکره لنسرپ ، هافر  لاغتـشا ، داجیا  دوس ، دمآرد و  تسین . يداصتقا  دشاب ، هتـشادن  هدوزفا  شزرا  يراک  رگا  ینعی  دراد . دوجو  هدوزفا »

. تسا هدوزفا  شزرا  کی 
یهدنایز هب  هک  یلته  میـشاب . هتـشاد  هدوزفا  شزرا  راک ، نایاپ  یبایزرا  ناـمز  رد  هک  مییوگیم  قفوم  ریدـم  لـته ، ریدـم  کـی  هب  یناـمز 

. دوش هتخورف  ای  لیطعت  دیاب  دتفایب 
تیاـضر نیمأـت  رظن و  بلج   » اـههنیزه و شهاـک  هکلب  تسین ، ییاـهنت  هـب  ریدـم  درف  رظن  دروـم  هدوزفا  شزرا  هرمع ، ماـیا  رد  يرادلـته 

هب دـیابن  هنیزه  زا  يریگولج  هتبلا  تسا . هدوزفا  شزرا  کـی  شدوخ  دوشیم  رئاز  طـسوت  لوـپ  تخادرپ  زا  تیاـضر  بجوـم  هک  نیرئاز »
. دوش راک  تیفیک  ندمآ  نییاپ  تمیق 

نارگید هدافتسا  يارب  یتکرـش  ای  صخـش  هک  تسا  یکیزیف  ریغ  يداصتقا و  ییالاک  تمدخ  دنیوگیم : تامدخ  فیرعت  رد  نانادداصتقا 
: دراد دوجو  یساسا  هتکن  هس  رکذلاقوف  فیرعت  رد  تسا . هدرک  دیلوت 

یتامدخ ياهتیلاعف  ندوب  يداصتقا  1 ـ

شزرا دراوم  يرایسب  رد  ددرگ . هدوزفا  شزرا  هب  جتنم  هک  دشاب  ياهنوگب  دیاب  یتامدخ  ياهتیلاعف  یهدنامزاس  هک  تسا  موهفم  نیا  هب 
دوس بسک  راظتنا  هنیدم  رهش  رد  لته  کی  ریدم  بحاص و  لاثم  ناونع  هب  ددرگیم . نایامن  دوس  تروص  هب  یتامدخ  ياهتیلاعف  هدوزفا 
نیا لابند  هب  دیاب  زین  یناریا  تباث  ریدـم  دـسرب . فدـه  نیا  هب  ات  دـنکیم  یهدنامزاس  يروط  ار  دوخ  ياهتیلاعف  اذـل  دراد  ار  دـمآرد  و 

ناشیا هب  یناسرتامدـخ  نیرتهب  هدرک و  بلج  زین  ار  ادـخ  هناخ  نیرئاز  تیاضر  لته ، یموب  ریدـم  هنـالداع  دوس  ظـفح  نمـض  هک  دـشاب 
. دریذپ تروص 
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تامدخ ندوب  یکیزیفریغ  2 ـ

دراد یکیزیفریغ  يدامریغ و  هبنج  ًالماک  دریگیم  رارق  نایرتشم  رایتخا  رد  هک  یتامدخ  ياهدحاو  ییاهن  یجورخ  هک  تسا  موهفم  نیا  هب 
هجوت لاثم  نیا  هب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  دـنیبب . ار  نآ  ای  درک و  سمل  ار  یتفایرد  تامدـخ  دـناوتیمن  تامدـخ  هدـننکتفایرد  ینعی 

. دنیامرف
همرکم هکم  سپس  هرجش و  دجسم  دصقم  هب  ار  لته  رخآ  زور  رهظزادعب  هدرک و  تماقا  هنیدم  لته  رد  زور  شش  تدم  هب  یمارگ  نارئاز 

زا تسا  نکمم  لته  كرت  ماگنه  هدروآ  تسد  هب  هنیدـم  رد  دوخ  روضح  زا  هک  يونعم  ناوارف  هرهب  تذـل و  زا  يادـج  دـنیامنیم . كرت 
شقن رئاز  نهذ  رد  رادلته  تامدـخ  زا  تیاضر  مدـع  ای  تیاضر  تلاح  دـشاب . یـضاران  اـی  هدوب و  یـضار  يرادلـته  تامدـخ  عومجم 

. دشابیمن ندرک  سمل  ندید و  لباق  هجو  چیه  هب  ددنبیم و 

نارگید هدافتسا  يارب  3 ـ

ای تیقفوم  یبایزرا  لوا  طرـش  ناشیا  تیاضر  اذل  دوشیم  هدافتـسا  نانامهیم  طسوت  اتیاهن  يرادلته  تامدخ  هدـش  هیارا  فیرعت  ساسارب 
. دشابیم یناسرتامدخ  رد  تیقفوم  مدع 

تامدخ ياهیگژیو 

. دشابیم يرورض  نآ  ياهیگژیو  تخانش  تامدخ  شخب  اب  رتشیب  هچره  ییانشآ  روظنم  هب 
: هک تشاد  هجوت  دیاب  تامدخ  ياهیگژیو  تخانش  رد 

. دنتسه تامدخ  شخب  صتخم  اهیگژیو  نیا  1 ـ
. دنتسه ریذپانرییغت  اذل  هدوب  تامدخ  تاذ  رد  اهیگژیو  نیا  2 ـ

. دریذپ تروص  اهیگژیو  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  اهلته  رد  تیریدم  لامعا  هنوگره  3 ـ

( دنتسه یکیزیف  ریغ   ) دنتسه سوملمان  تامدخ  فلا ـ 

عوضوم رد  دنتـسه . سمل  لباق  هتـشاد و  يدام  هبنج  ًالماک  متـسیس  ياـهیجورخ  اـهيدورو و  يدـیلوت ، ياهدـنیآرف  ماـجنا  رد  ًـالومعم 
زا  رئاز  تیاضر  ام  راک  یجورخ   » نکیل دنتسه ، سمل  لباق  رد . . .  هیلوا  داوم  یناسنا و  يورین  نامتخاس ، لیبق  زا  يدورو  يرادلته 
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لکـشم نآ  یبایزرا  يراذـگشزرا و  نازیم  دنتـسه ، سوملمان  تامدـخ  نیا  نوچ  دـشابیمن .» سمل  لباق  هک  تسا  يرادلـته  تامدـخ 
راک هجیتن  هب  یگژیو  نیا  ساسارب  دنکیم ، راک  یتامدخ  تمـسق  رد  هک  يریدـم  دوب . دـهاوخ  یبسن  هراومه  نآ  هجیتن  اذـل  دوب . دـهاوخ 

؟ ریخ ای  دنک  مهارف  ار  دوخ  نرئاز  يدنمتیاضر  هتسناوت  ایآ  هک  دنکیم  هجوت  دوخ 
: زا دنترابع  ددرگیم  یگژیو  نیا  یفنم  تارثا  شهاک  هب  رجنم  هک  يدراوم 

. دوشیم ماجنا  لته  رد  هک  ییاهتیلاعف  يزاسدرادناتسا  . 1
. هبحاصم همانشسرپ و  قیرط  زا  يرتشم  تیاضر  يریگهزادنا  . 2

. اهتیلاعف ینیع  هدهاشم  . 3

دنتسه هباشمان  هتسویپان و  تامدخ  ب ـ 

رد دـشاب ، هتـشاد  بولطم  تباـث و  تیفیک  کـی  یتسیاـب  لوـصحم  نیرخآ  لوـصحم و  نیلوا  دـیلوت  هناـخراک ، کـی  رد  ًـالثم  دـیلوت ، رد 
ینورد و طیارش  رد  ناسنا  و  دنکیم ، افیا  ناسنا  ار  یلصا  شقن  نوچ  تسا ، سکعرب  تامدخ  رد  نکیل  تسا ، هنوگنیمه  زین  يزرواشک 

«. دوب دهاوخ  هباشمریغ  هتسویپان و  تروص  هب  دوشیم  هیارا  ناسنا  زا  هک  یتمدخ   » اذل دراد  رارق  یفلتخم  یطیحم 
. میراد یتامدخ  روما  رد  درف  عون  هس 

. دنتسه يدایز  یقالخا  ياهناسون  ياراد  جازم و  یمد  مد  هک  يدارفا  1 ـ
. دنتسه ناسون  نودب  تباث و  ًالماک  هک  يدارفا  2 ـ

. دنتسه ناسون  لقادح  ياراد  مک  هاتوک و  ینامز  هرود  کی  رد  هک  يدارفا  3 ـ
. میراد زاین  دارفا  نیا  موس  عون  هب  رتشیب  ام  تامدخ  شخب  رد 

. مییامن تقد  یناسنا  يورین  حیحص  باختنا  رد  دیاب  یگژیو  نیا  یفنم  تارثا  شهاک  يارب 
. دشابیم اهراک  نیرتمهم  زا  یکی  اهلته  تباث  لماوع  ناریدم و  شنیزگ  عوضوم  اذل 

: درک هدافتسا  ریز  ياهشور  زا  ناوتیم  اهلته  تباث  لماوع  باختنا  رد 
یسانشناور ياهتست  هدهاشم 4 . هبحاصم 3 . نومزآ 2 . . 1

( دنریذپانکیکفت تامدخ   ) يریذپانکیکفت ج ـ 

زا  ار  تمدخ  کی  يازجا  دنناوتیم  هن  دنهاوخیم و  هن  تامدخ  ناگدننکتفایرد 
ص:20
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. دنیامن کیکفت  رگیدکی 
زا تفاظن  بسانم ، ياضف  داجیا  مییامن  ایهم  اهنآ  يارب  لبق  زا  ار  تامدخ  يرس  کی  دیاب  مییامن ، هیارا  يرتشم  هب  ار  یتامدخ  هکنیا  يارب 

، رئاز هـب  بساـنم  تامدـخ  هریجنز  هـیارا  يارب  حیحـص  يزیرهماـنرب  . » دـنکیم بـلط  اـجکی  ار  تامدـخ  نـیا  هـمه  يرتـشم  لـبق و . . . 
«. دشاب هتشاد  ییازس  هب  ریثأت  رئاز  تیاضر  بلج  رد  دناوتیم  نآ  ماجنا  يهوحن  صخشم و  يدنبنامز 

( يریذپانف  ) دنتسه هریخذ  لباقریغ  تامدخ  د ـ 

زا هدافتـسا  اب  دـیاب  اذـل  درادـن  دوجو  راـبنا  ماـن  هب  يزیچ  هتـشادن و  دوجو  يداـیز  یناـمز  هلـصاف  نآ ، فرـصم  دـیلوت و  نیب  تامدـخ  رد 
. میناسرب شورف  هب  عیرس  ار  تامدخ  یبایرازاب  ياهشور 

هیارا يارب  ار  دوخ  یعـس  رثکادح  هک  تشاد  دهاوخ  نآرب  ار  هنیدم  هکم و  ياهلته  رد  یناریا  تباث  لماوع  ریدم و  تامدـخ  یگژیو  نیا 
یناکما درذگب ، نامز  رگا  تسا و  كدنا  تصرف  نوچ  دننک  هیارا  رئاز  هب  ار  نآ  اعیرـس  دنرادن و  فوطعم  نیرئاز  هب  تیفیک ، اب  تامدـخ 

. دوب دهاوخن  ناربج  يارب 
لکـش ینهذ  ياهرایعم  ساـسارب  تامدـخ  هدـننکتفایرد  تواـضق  هک  تسا  نیا  تامدـخ  یگژیو  صوصخ  رد  رکذـلاقوف  ثحب  هجیتن 

. دریگیم
: ددرگیم ققحم  تلاح  هس  هیارا  اب  يرتشم  ینهذ  ياهرایعم 

يرادلته تامدخ  زا  ًالماک  رئاز  هک  تسا  نیا  تبثم  فاکش  نسح  تسا . رتشیب  يرتشم  تاراظتنا  زا  هدش  هیارا  تامدخ  تبثم : فاکش  * 
. دوب دهاوخ  تامدخ  زا  میاد  هدننکهدافتسا  هب  لیدبت  هدوب و  یضار 

. تسا یتیاضران  نآ  هجیتن  هک  دشاب ، رتمک  نامهیم  تاراظتنا  زا  هدش  هیارا  تامدخ  هک  دوشیم  لصاح  ینامز  یفنم : فاکش  * 
. تسا ربارب  نامهیم  تاراظتنا  اب  هدش  هیارا  تامدخ  هک  دوشیم  لصاح  ینامز  فاکش : نودب  * 
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مود لصف 

هراشا
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اب ییانشآ 

هرمع  رد  يرادلته  تیریدم  لوصا 
ص:24
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هرمع رد  يرادلته  تیریدم  لوصا  اب  ییانشآ 
یباستکا ملع  کی  مه  تیریدم  . » تسا ياهیاپ  ثحابم  زا  یکی  ثحبم  نیا  تخادرپ . میهاوخ  تیریدـم  زا  فیرعت  کی  هب  ثحبم  نیا  رد 

دهاوخ هدافتـسا  ناـمأوت  روط  هب  تیریدـم  هبرجت  ملع و  زا  تلاـح  نیرتهب  رد  بوخ  لـته  ریدـم  کـی  تسا .» یتاذ  رنه  کـی  مه  تسا و 
. دومن

تیریدم ملع  تیریدم  هبرجت 

تیریدم فیرعت 

. لوبق دروم  یشزرا » ماظن   » ساسارب و  ینامزاس » فادها   » هب ندیسر  يارب  نارگید ،» هلیسو  هب   » راک ماجنا  زا  تسا  ترابع  تیریدم 
تیلوئسم تحت  دارفا  باختنا  رد  هک  ارچ  دوشیم  یشان  نانآ  فعـض  زا  نیا  دننکیم و  میقتـسم  تلاخد  راک  ماجنا  رد  ام  ناریدم  ًالومعم 

قیرط زا  ار  راک  هک  مینک  نیرمت  هشیمه  دـیاب  ام  نیاربانب  دـنیامن . میقتـسم  تلاخد  اهراک  ماجنا  رد  ناـشدوخ  دـیاب  اذـل  هدومنن  تقد  دوخ 
. دنک تیاعر  ار  هطوبرم  لوصا  دشاب و  یشزرا  ماظن  کی  تحت  شراتفر  تاکرح و  دیاب  ریدم  میهد . ماجنا  نارگید 

. دشاب ینامزاس  فادها  تهج  رد  شراتفر  تاکرح و  دیاب  ریدم 

هرمع رد  لته  ریدم  طیارش  تایصوصخ و 

دزن يرادلته  هبرجت  ملع و  ندوب  هارمه  مزلتـسم  دـشابیم و  هدـیچیپ  لکـشم و  رایـسب  رهـش ، کـی  هرادا  دـننام  اـهلته  روما  هرادا  هزورما 
. دشابیم لنسرپ  ناریدم و 

: زا تسا  ترابع  هرمع  رد  لته  ریدم  تایصوصخ  نیرتمهم 

(. یباستکا  ) تیریدم ملع  نتشاد  1 ـ
ص:26
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(. یتاذ  ) تیریدم رنه  زا  ندوب  دنمهرهب  2 ـ
. بسانم يراتفر  یتیصخش و  ياهیگژیو  نتشاد  3 ـ

. لته رد  راک  ماجنا  ياهدرادناتسا  اب  ییانشآ  4 ـ
. یبرع ای  یسیلگنا  نابز  اب  ییانشآ  5 ـ

رهاظ معط و  نآ . نازیم  هیلوا و  داوم  تخانـش  اهاذغ . تخانـش  نامدـیچ » نتـسناد   » هناخزپشآ یهدنامزاس   ) يزپشآ تایلک  اب  ییانـشآ  6 ـ
(. اذغ

. ناتسبرع روشک  نیناوق  ییایفارغج و  تیعقوم  تخانش  7 ـ
. تیاضر ثلثم  هب  هجوت  8 ـ

تامدـخ هیارا  اـهلته و  روما  هرادا  هک  دوب  راودـیما  ناوـتیم  دنـشاب  رکذـلاقوف  طیارـش  تایـصوصخ و  ياراد  ناریدـم  هک  یتروـص  رد 
. دریگ تروص  یبولطم  وحن  هب  يرادلته 

هرمع رد  لته  تباث  تیریدم 

دنیامن لمع  هباشم  لکـشلادحتم و  ناسکی و  تروص  هب  ناریدـم  نآ  رد  هک  دوشیمن  هتخانـش  يراـک  ناونع  هب  هرمع  رد  اـهلته  رد  راـک 
. تسا رثؤم  نآ  رد  یتاذ  دادعتسا  بسانت  هب  راکتبا  هحیرق و  هک  تسا  هجوت  بلاج  هتسجرب و  رنه  کی  هکلب 

هرمع نیرئاز  رارقتـسا  لحم  هب  لته  لماوع  نواعم و  تباـث و  ریدـم  ناونع  هب  هزور  ات 60  صخـشم 50  هرود  کی  رد  هک  يدارفا  لصارد 
هکنیا ات  دنشاب  يرادلته  تیلاعف  هنیمز  رد  یتامدقم ) حطس  رد   ) ینوگانوگ ياهییاناوت  اهتراهم و  هب  انـشآ  تسیابیم  دندرگیم  مازعا 

. دنیامن افیا  ار  شقن  نیرتشیب  لته  رد  دوخ  رما  تحت  رصانع  فیاظو  حرش  نوماریپ  قیقد  يزیرهمانرب  رد 
. دینکیم هدهاشم  ار  رومأم  ياهورین  ساسارب  هنیدم  ای  هکم  رد  لته  ینامزاس  تراچ  زا  ياهنومن  ریز  رد 

تباث  ریدم 

نواعم 
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هباشون  اذغ و 
شریذپ 

يرادهناخ 
رابنا 

هناخزپشآ   ـ
ناروتسر  ـ

هرمع رد  لته  هرادا  شلاچ  یسررب 

هب عورـش  زا  لبق  یتالکـشم  لیاسم و  اب  هراومه  ناشیا  لماوع  یناریا و  تباث  ناریدم  طسوت  هکم  هنیدم و  ياهرهـش  رد  اهلته  روما  هرادا 
. دشابیم هجاوم  راک  نیح  راک و 

. دوشیم میسقت  لیذ  هلحرم  شش  هب  هرمع  رد  لته  هرادا  ياهشلاچ  لئاسم و 
: لماش نیرئاز  اب  طابترا  1 ـ

رد یگدنکارپ  اهقاتا ، هب  لیاسو  هیثاثا و  لمح  ناکـسا ، لحم  شریذپ  رد  هقیلـس و  فالتخا  بارطـضا ، یگدزباتـش و  دورو : ودب  1 ـ  1 ـ 
. لته ياهشخب 

نلاس رد  مظنمان  روضح  تاسلج ، رد  تکرش  قاتا ، رد  اذغ  ورس  لته ، تاناکما  زا  هدافتسا  زرط  اب  ییانشآ  مدع  لته : رد  رارقتـسا  1 ـ  2 ـ 
. يروخاذغ

زا جورخ  ماگنه  رد  عمجت  تیاعر و  مدـع  هیثاثا ، لمح  ییاجهباج و  یـصخش ، لیاسو  زا  یخرب  نتـشاذگ  اـج  هب  جورخ : ماـگنه  1 ـ  3 ـ 
. یبال

(: لماش لته  لیوحت  ماگنه  هجوت  دروم  تاکن   ) لته یلبق  یناریا  ریدم  اب  طابترا  2 ـ
یموب ریدم  اب  دادرارق  نتم  رد  جردنم  تاعالطا  هب  یسرتسد  مدع  2 ـ  1 ـ 

لته فعض  طقن  توق و  طاقن  نایب  2 ـ  2 ـ 
لته فلتخم  ياهشخب  اب  ییانشآ  مدع  2 ـ  3 ـ 

یموب ریدم  اب  یگنهامهان  2 ـ  4 ـ 
دیدج نانکراک  هیجوت  راک و  میسقت  رد  ریخأت  2 ـ  5 ـ 

: لماش لته  یموب  ریدم  اب  طابترا  3 ـ
رایتخا رد  یموب  یناسنا  يورین  دوبمک  3 ـ  1 ـ 

سیورس زا  جراخ  تاناکما  ینیزگیاج  مدع  3 ـ  2 ـ 
ییوجهفرص روظنم  هب  تامدخ  شهاک  3 ـ  3 ـ 

رتشیب لماعت  يارب  یبرع  یسیلگنا و  نابز  هب  طلست  مدع  3 ـ  4 ـ 
ص:28
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رگید ياهّتیلم  ترفاسم  يارب  تاناکما  زا  هدافتسا  3 ـ  5 ـ 
: لماش لته  رد  لنسرپ  روما  هرادا  4 ـ

یصخش تفاظن  تیاعر  مدع  4 ـ  1 ـ 
نیرئاز اب  فیاظو  حرش  زا  جراخ  طابترا  يرارقرب  4 ـ  2 ـ 

فیاظو ماجنا  رد  یهاتوک  4 ـ  3 ـ 
نیرئاز اب  یقطنمریغ  دروخرب  4 ـ  4 ـ 

رتهب راک  يارب  هزیگنا  داجیا  4 ـ  5 ـ 
راک مجح  یناسنا و  يورین  دادعت  نیب  بسانت  مدع  4 ـ  6 ـ 

: لماش لته  فلتخم  ياهشخب  اب  طابترا  5 ـ
نیرئاز زا  تسردان  لابقتسا  5 ـ  1 ـ 
نیرئاز هب  ییوگخساپ  مدع  5 ـ  2 ـ 

قاتا تفاظن  مدع  5 ـ  3 ـ 
نیرئاز دادعت  اب  يروخاذغ  ياهسیورس  بسانت  مدع  5 ـ  4 ـ 

نیرئاز دادعت  اب  اهروسناسآ  بسانت  مدع  5 ـ  5 ـ 
اذغ ورس  تسردان  هویش  5 ـ  6 ـ 

یبال ياهاضف  ندوب  بسانمان  5 ـ  7 ـ 
تاعامتجا نلاس  ندوب  بسانمان  5 ـ  8 ـ 

تاناما قودنص  هب  لکشم  یسرتسد  5 ـ  9 ـ 
یتارباخم تاطابترا  داجیا  رد  یگنهامهان  5 ـ  10 ـ 
: لماش یناریا  يامنهار  ریدم  اب  طابترا  6 ـ

لته دروم  رد  نیرئاز  هب  زاین  دروم  تاعالطا  هیارا  مدع  6 ـ  1 ـ 
تباث ریدم  هب  تسرد  تاعالطا  هیارا  مدع  6 ـ  2 ـ 
فیاظو ماجنا  رد  امنهار  ریدم  ندوب  مظنمان  6 ـ  3 ـ 

نیرئاز یتشادهب  روما  هب  یهجوتمک  6 ـ  4 ـ 
طوبرم ياهتفیش  رد  تباث  ریدم  اب  يراکمه  مدع  6 ـ  5 ـ 

ياهرود ترایز  يارب  نیرئاز  لقن  لمح و  رد  هحماسم  6 ـ  6 ـ 
1: صیدوعس روشک  تاررقم  هب  تبسن  نیرئاز  حیحص  هیجوت  مدع  6 ـ  7 ـ 

. يدوعس ناتسبرع  تاررقم  نیناوق و  باتک  هب  دوش  عوجر  - 1
ص:29
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ددرگیم و عطق  چم  هیحان  زا  قراس  تسد  نآ  تابثا  تقرس و  تروص  رد  يدوعس  ناتـسبرع  نیناوق  قبط  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاثم  يارب 
. دشابیم مادعا  رثکادح  نادنز و  مرج ، لقادح  ردخم  داوم  نتشاد  هارمه  تروص  رد 

هرمع رد  لته  تباث  ریدم  هجوت  دروم  تاکن 

: دشاب هتشاد  یفاک  هجوت  لیذ  دراوم  هب  دیاب  تباث  ریدم 
نامزاس زارحا  طیارش   ـ

( تشادهب تراک  تفایرد  یکشزپ ، تانیاعم  هبحاصم ،  ) لماوع باختنا   ـ
( نامزاس هب  هدش  یفرعم  دارفا  يدنبمیسقت   ) لماوع اب  هسلج   ـ

( هیهت  ) نامزاس يوس  زا  ریدم  لماوع و  مازعا  تهج  مزال  یگدامآ   ـ
( زاورپ همانرب  تعاس و  جورخ ، نامز  ازیو ، تیعضو  یسررب   ) زاورپ نامز   ـ

يدوعس ریدم  اب  هفراعم  هسلج  يرازگرب  و  هدش ) نییعت  لبق  زا  ياهلته  رد   ) هنیدم ای  هکم  رد  رارقتسا   ـ
دادـعت هناخدرـس و ،). . .  هناخزپشآ ، رایتخا ، رد  تاـقبط  اـهقاتا و  دادـعت  ناروتـسر ، : ) دراوم لـماش  داتـس  قیرط  زا  اـهدادرارق  یـسررب   ـ

. نانآ يراک  ياهتمسق  اب  لته  يدوعس  لماوع  تسرهف  ذخا  لته و  رایتخا  رد  یموب )  ) یناسنا ياهورین 
. یموب لماوع  اب  تباث  ریدم  طسوت  اهنآ  ییانشآ  فلتخم و  ياهشخب  رد  دارفا  يدنبمیسقت   ـ

هرود ترایز  نامز  جورخ ، دورو و  لته ، رد  ییامنهار  ولبات  بصن  نفلت ، هب  ییوگباوج  امنهار ، ناریدم  يراک ، ياههمانرب  میظنت  هیهت و   ـ
 . . . داتس و هثعب و  تاسلج  هیلقن ، هلیسو  تکرح  نامز 

لته و يرادهناـخ  ناـنکراک  ساـبل  زا  ریدـم  دـیدزاب  یگدیـسر و  تباـث  ریدـم  رظن  تحت  ياـهشخب  اهدـحاو و  لنـسرپ  يراـک  هماـنرب   ـ
لته لنسرپ  ریاس  هقرفتم  ياهسابل 

( لته کی  رد  فعض  توق و  طاقن  . ) دیراد هرود  کی  لوط  رد  هک  ییاههمانرب  زا  تشاددای   ـ
نیرئاز روضح  زا  قیقد  رامآ  نتشاد   ـ

لته یجراخ  یلخاد و  ياهراک  تهج  نواعم  هب  مزال  تاروتسد   ـ
ص:30
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هنیدم هکم و  رد  رقتسم  ياهداتس  تاروتسد  يارجا   ـ
( يربهر مظعم  ماقم  هثعب   ) داتس تاسلج  رد  تکرش   ـ

( تاسلج اهنشج و   ) مسارم رد  اهراک  يارجا  نسح  رب  قیقد  تراظن   ـ
. ددرگ رارقرب  متح  روط  هب  لماوع  اب  تاسلج  یموب و  ریدم  اب  تاسلج   ـ

لیاسم صوصخ  رد  مزال  تاحیضوت  هیارا  ناوراک  یناحور  نواعم و  امنهار و  ریدم  تخانـش  نیرئاز و  جورخ  دورو و  نامز  رد  روضح   ـ
لته یلخاد 

( يرادرابنا هباشون ، اذغ و  يرادهناخ ـ  . ) موزل دح  رد  يرادلته  ياهدرادناتسا  اب  ییانشآ   ـ
مرح هب  تبسن  لته )  ) رارقتسا لحم  يایفارغج  اب  ییانشآ   ـ

. لته یجورخ  يدورو و  تاقبط و  نالپ  اب  ییانشآ   ـ
: هک تشاد  هجوت  دیاب  رخآ  رد  و 

. دشابیم نامز  تیریدم  هب  زاین  و  رایسب î ؛ ام  راک  دودحم î ؛ ام  تقو 
اهشسرپ

. دییامن نایب  ار  تیریدم  رنه  ملع و  توافت  1 ـ
؟ دشابیم هچ  لته  تباث  ریدم  طیارش  تایصوصخ و  نیرتمهم  امش  رظن  زا  2 ـ
؟ دشابیم هچ  نیرئاز  دورو  ودب  رد  لته  تباث  ریدم  ياهشلاچ  نیرتمهم  3 ـ

؟ دشابیم هچ  یناریا » یموب و  یناسنا  يورین   » تباث لماوع  اب  طابترا  رد  لته  تباث  ریدم  ياهشلاچ  نیرتمهم  4 ـ
هشیدنا ياههناوج 

؟ تسیچ طابترا  نیا  زا  امش  یلصا  فادها  دییامنیم و  میظنت  هنوگچ  لته  یموب  ریدم  اب  ار  دوخ  طابترا  هوحن  یناریا  تباث  ریدم  ناونع  هب 
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نآ عاونا  لته و  اب  ییانشآ 
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نآ عاونا  لته و  اب  ییانشآ 

يرادلته هچخیرات 

رد يراجت  ياهشالت  نیرتیمیدق  زا  یکی  دیاش  تعنص  نیا  تسا . یعامتجا  یگنهرف و  دشر  اهنرق  هجیتن  يزورما  تروص  هب  يرادلته 
، یعامتجا تارییغت  زا  رثأتم  يرادلته  هعـسوت  دسریم . حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  شـش  هب  اههناخرفاسم  تمدق  هک  يروط  هب  دـشاب  ناهج 

هرادا دــیدرگ  يراـگ  خرچ و  عارتـخا  ثعاـب  ترفاـسم  هـب  زاـین  هـک  یناـمز  زا  تـسا و  هدوـب  هعماـج  رد  يداـصتقا  یــسایس و  یگنهرف ،
. دوبن هداس  رسدردیب و  يراک  نیرفاسم  ماحدزا  هب  هجوت  اب  زین  اههناخرفاسم  نیرتیمیدق 

رد یتعنص  بالقنا  دوب . اراوگ  یندیشون  اب  هارمه  ملاس  ییاذغ  هیهت  باوخ و  تهج  اهرفاسم  هب  قاتا  کی  صیصخت  نآ  لکـش  نیرتهداس 
عارتخا نهآهار ، هعـسوت  دـیدرگ . يرادهناخرفاسم  رما  رد  دـیدج  ياههدـیا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  ناتـسلگنا  رد  يدـالیم  ياهلاس 1700 

. دیدرگ يرادهناخرفاسم  قنور  بجوم  اذل  هدومن  لهس  ار  ترفاسم  رما  یناریتشک  طوطخ  هعسوت  راخب و  یتشک 
نیا تخاس  دـش . زاغآ  يدالیم  لاس 1794  رد  كرویوین  رهـش  رد   City Hotel مانب یلته  حاتتفا  اب  اکیرما  رد  يرادلـته  یعقاو  دـشر 

ههد 1930 يداصتقا  دروکر  دـیدرگ . ابیز  تحار و  ياهلته  نتخاس  يارب  فلتخم  ياهرهـش  نیب  دـیدش  تباقر  ثعاـب  قاـتا  اب 73  لته 
ههد رخاوا  رد  دیدرگ . يرادلته  هرابود  دشر  ببـس  مود  یناهج  گنج  نایاپ  یلو  تشاذـگ  يرادلته  تعنـص  رب  یـشحاف  ریثأت  يدالیم 
دننام اـکیرما  رد  یگرزب  يرادلـته  ياـههریجنز  دـیدرگ . رادـیدپ  ناـهذا  رد  يرادلـته  یللملانیب  ياـههریجنز  داـجیا  رکف  يدـالیم   50

. دنتفرگ لکش  هریغ  وکین و  ایسآ ، رد  روکآ و  زتیر ، دننام  ییاههریجنز  زین  اپورا  رد  تویرام و  تیاه ، ادامار ، نیايدیلاه ، نوتلیه ،
. میـشابیم ناهج  رـسارس  رد  اهلته  ياهتخت  قاتا و  دادعت  شیازفا  دهاش  زور  هب  زور  هتـشاد و  همادا  هفقویب  یللملانیب  يرادلته  دشر 

يدالیم  لاس 2007  رد  هرشتنم  رامآ  قبط 
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. تسا هتشاد  دوجو  لته  قاتا  ایناپسا 9500  رهش  رد  اهنت 
ملع زا  يرادروخرب  مزلتسم  دوب و  هدیچیپ  لکـشم و  رهـش  کی  هرادا  هباثم  هب  نآ  هرادا  اهلته  ياهتخت  قاتا و  دادعت  شیازفا  هب  هجوت  اب 

. دشابیم لنسرپ  ناریدم و  دزن  يرادلته  تیریدم  هبرجت  و 

اهلته يدنبهقبط 

: دراد هراشا  لیذ  لوبق  لباق  فیرعت  هس  هب  اهلته  يدنبهجرد  يدنبهقبط و  یلک  روط  هب 
. اههناخنامهم اهلتم ، اهلته ، نایم  زیامت  ینعی  نآ  عون  ساسارب  یتماقا  نکاما  يزاسادج  موهفم  هب  يدنبهقبط  ( 1

 . . . شود و ای  مامح  نتشاد  اب  اهقاتا  دادعت  دننام  اهنآ  یکیزیف  تاصخشم  ساسارب  یتماقا  ناکما  زیامت  ینعی  يدنبهقبط  ( 2
سیورس نتشاد  ای  اذغ  یهدسیورس  ياههدعو  دننام  یهدسیورس  فلتخم  لاکشا  ساسارب  یتماقا  نکاما  صیخشت  ینعی  يدنبهجرد  ( 3

. اهلته رد  تامدخ  هیارا  تیفیک  هتعاس و   24
هنومن ناونع  هب  ار  دـشابیم  دـییأت  دروم  اهروشک  رثکا  رد  هک  لیذ  يدـنبهقبط  حرط  اـهلته  ياهيدـنبهقبط  رتشیب  ییانـشآ  روظنم  هب  اذـل 

. دیریگب رظنرد 
رکذ دراوم  هب  هجوت  اب  مرتحم  ریدم  امـش  اذل  دومن . يدنبهقبط  ناوتیم  ناشناکم  ساسارب  ار  اهلته  لته : ناکم  ساسارب  يدنبهقبط  فلا ـ 

. دیهد صیخشت  یناکم  ظاحل  زا  ار  دوخ  رظن  دروم  لته  دیناوتیم  هدش 
زا ناـنامهم  نتـشاد  هگن  رود  نآ  زا  فدـه  دنتـسه و  رود  رهـش  زا  اـهلته  عون  نیا   : Suburban Hotel رهـش يهموح  ياهلته  1 ـ
رهش طیحم  زا  ار  يزور  دنچ  دنهاوخیم  هک  دنتسه  یناسک  اساسا  اهلته  عون  نیا  نانامهم  تسا . رهـش  يادص  رـس و  رپ  کیفارت  وهایه و 

. دنشاب رود 
لته عون  نیا  نانامهم  دـناهدش ، عقاو  رهـش  بلق  ای  زکرم  رد  هک  دنتـسه  ییاهلته   : Down-town hotels رهـش لخاد  ياهلته  2 ـ

. دنیآیم اهلته  نیا  هب  هریغ  یبایرازاب و  ای  رهش  رد  يراک  ماجنا  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امومع 
بآ شوخ  طاقن  رد  امومع  دنراد و  رارق  ياهیاپهوک  قطانم  ای  هناخدور  ایرد ، کیدزن  اهلته  عون  نیا   : Resorts یحیرفت ياهلته  3 ـ

. دناهدش عقاو  اوه  و 
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لوط دنریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  نارفاسم  طسوت  دـنراد و  رارق  اههارگرزب  رانک  رد  هک  دنتـسه  یتماقا  ياهلحم   : motels اهلتم 4 ـ
دناهتفای و رارقتـسا  هداج  رد  رهـش  ود  نیب  لصاوف  رد  دننکیم . يوریپ  ییاپورا  حرط  زا  تسا و  هاتوک  ًالومعم  اهلته  نیا  رد  تماقا  تدم 

هصخشم نیرتمهم  دنشابیم . گنیکراپ و . . .  هاگشورف ، شاوراک ، هتعاس ، پاش 24  یفاک  ناروتسر ، نیزنب ؛ پمپ  ریظن  یتاناکما  ياراد 
. دشابیم تماقا  ناکم  رانک  رد  لیبموتا  گنیکراپ  ناکما  اهلته  نیا 

نارفاسم هب  هتـسباو  امومع  اهلته  نیا  دنراد . رارق  هاگدورف  کیدزن  هک  دنتـسه  ییاهلته   : airport hotels یهاگدورف ياهلته  5 ـ
. دننکیم لمع  رادفیفخت  تروص package و  هب  ًالومعم  اهلته  عون  نیا  دنتسه . امیپاوه و . . .  همدخ  اهییامیپاوه ،

دنراد رارق  روانش  تروص  هب  اههچایرد  ای  اههناخدور  يور  دننام  بآ  حطـس  يور  هک  دنتـسه  ییاهلته   : floatels روانش ياهلته  6 ـ
لته هب  لیدـبت  زین  ار  یمیدـق  للجم  ياـهیتشک  دـشابیم . ناـنامهم  زاـین  دروم  تاـناکما  یماـمت  هب  زهجم  هک  رادقاـطا  ياـهقیاق  دـننام 

. دننکیم داجیا  نآ  رد  زیگناربلایخ  ییاضف  دننکیم و 
. دنشابیم یلعف  ياهلته  ییادتبا  لکش  دنشابیم و  یتماقا  زکارم  نیرتییادتبا  هناخرفاسم   : Inn اههناخرفاسم 7 ـ

: لماش دومن  يدنبهقبط  زین  اهنآ  هزادنا  ساسارب  ناوتیم  ار  اهلته  لته : هزادنا  ساسارب  يدنبهقبط  ب )
قاتا لقادح 25  نتشاد  اب  کچوک  لته 

قاتا ات 100  نتشاد 26  اب  طسوتم  لته 
قاتا ات 300  نتشاد 101  اب  گرزب  لته 

قاتا زا 300  شیب  نتشاد  اب  گرزب  یلیخ  لته 
ياهلته اهلتم و  رد  تماقا  تدم  دومن . يدنبهقبط  نانامهم  تماقا  تدم  ساسارب  ناوتیم  ار  اهلته  تماقا : تدم  ساسارب  يدنبهقبط  ج )
رتینالوط ًالومعم  رهـش  هموح  ياهلته  روانـش و  ياهلته  یحیرفت ، ياهلته  رد  تماقا  تدم  ضوعرد  تسا . هاتوک  ًالومعم  رهـش  لخاد 

. تسا
. دراد تماقا  نآ  رد  رتمک  ای  زور  کی  نامهیم  تیزنارت : لته 

. دراد تماقا  نآ  رد  لاس  کی  ات  هام  کی  زا  رتشیب  نامهیم  نویسناپ :
. دراد تماقا  هام  کی  زا  رتمک  زور و  کی  زا  رتشیب  نامهیم  نامتراپآ :)  ) نویسناپ همین 
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عون نیا  دنوش . يدـنبهقبط  زین  اهحرط  ای  اههمانرب  فلتخم  عاونا  ساسارب  تسا  نکمم  اهلته  همانرب : حرط و  عاونا  ساسارب  يدـنبهقبط  د )
: نوچ يدراوم  لماش  اههمانرب  اهحرط و 

. دشابیم لاتنانیتنک  هناحبص  قاتا و  تمیق  لماش  خرن  یللملانیب : حرط 
. دوشیمن اذغ  هنیزه  لماش  دشابیم و  قاتا  تمیق  لماش  اهنت  خرن  ییاپورا : حرط 

. دنیوگیم زین   full board حرط عون  نیا  هب  تسا . اذغ  هدعو  هس  قاتا و  لماش  خرن  ییاکیرمآ : حرط 
ماش ای  راهان  ینعی  اذغ  هدعو  ود  زا  یکی  هناحبص و  قاتا ؛ تمیق  لماش  دنیوگیم  زین   half board نآ هب  ییاکیرمآ : هتفایلیدعت  حرط 

. دوشیم
. دنکیم افیا  ییازس  هب  شقن  نانآ  يدنبهجرد  ای  يدنبهقبط  رد  دنروآیم  مهارف  اهلته  هک  یتاناکما  تاناکما : ساسارب  يدنبهقبط  ه ) 
نازیم ره  هب  تاناکما  شیازفا  دوشیم . هجوت  تسا  هدـش  هدامآ  ناـمهیم  هب  تامدـخ  هیارا  يارب  هک  یتاـناکما  هب  طـقف  يدـنبهقبط  نیا  رد 

. دهدیم رارق  يرتالاب  هاگیاج  رد  ار  لته 

( ياهراتس متسیس   ) اهلته يدنبهجرد 

هجوت لته  تاناکما  هب  طقف  يدنبهقبط  نیا  رد  دشابیم ، ياهراتـس ) متـسیس   ) تاناکما ساسارب  اهلته  يدـنبهقبط  نیرتجـیار  نیرتمهم و 
. دنوشیم میسقت  هراتس  جنپ  ات  کی  زا  یلصا  هقبط  جنپ  هب  اهلته  دوشیم و 

: زا دنترابع  اهلته  هجرد  یبایزرا  يارب  یلصا  ياهصخاش 

: لماش لته  رد  دوجوم  تاناکما  1 ـ

یفاک يرادهناخ ، متسیس  هریذپ ،)  ) سیفآ تنارف  متسیس  تافیرشت ، تفایض و  ياهنلاس  ناروتسر ، یـشزرو ، پولک  يراجت ، زکرم  یبال ،
 . . . اهروسناسآ و گنیکراپ ، (، loundry  ) ییوشکشخ هتعاس ، سیورس 24  مور  پاش ،

: لماش لته  رد  تامدخ  هیارا  تیفیک  2 ـ

یلخاد يرامعم  بسانم ، یتاسیـسأت  ینامتخاس و  ياهاضف  بسانم ، تاناکما  تازیهجت و  هدـیدشزومآ ، صـصختم و  لنـسرپ  ناریدـم و 
. نآ ریاظن  بسانم و 
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: لماش تامدخ  عونت  3 ـ

. نآ ریاظن  لته و  تغارف  تاقوا  یحیرفت و  ناکما  يراجت ، ياهدحاو  دادعت  تفایض ، ياهنلاس  اهناروتسر و  دادعت 
: دییامرف هجوت  هحفص 46  لودج  هب  هراتس  ساسارب  اهلته  تاناکما  اب  رتشیب  ییانشآ  روظنم  هب 

رد اهنآ  ياهتوافت  نکیلو  دشابیم  هباشم  رگیدکی  اب  هراتس  ياهلته 4 و 5  تاناکما  یمامت  دوشیم  هدهاشم  لودج  رد  هک  هنوگنامه 
: دشابیم لیذ  لماع  ود 

 . . . یبال و اهقاتا ، ریظن  نامهیم  هدافتسا  دروم  ياهاضف  هزادنا  1 ـ
نامهیم هب  هدش  هیارا  تامدخ  عونت  2 ـ

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  کیره  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  هب  اهلته  رد  دوجوم  تاناکما  اب  ناریدم  رتشیب  ییانشآ  روظنم  هب 

(lobby  ) یبال 1 ـ

: زا تسا  ترابع  ناکم  نیا  يربراک  دوشیم ، دراو  ناکم  نیا  هب  لته  هب  دورو  ودب  رد  نامهیم  هک  عیسو  یناکم  زا  تسا  ترابع 
لته يراجت  زکرم  رارقتسا  لحم   ـ

. دنراد روضح  یبال  رد  فلتخم  فادها  اب  هک  يدارفا  تهج  کبس  ياهیکاروخ  درس و  مرگ و  ياهیندیشون  شورف  لحم   ـ

(commercial center  ) يراجت زکرم  2 ـ

يراجت زکرم  رد  دوجوم  ياههزاغم  لقادح 
یشورفتالکش هاگشورف   ـ
یفارص ای  کناب   ـ

سیورس یسکات   ـ
یترفاسم سناژآ   ـ

یتسد عیانص  شورف  هزاغم   ـ
تاغوس شورف  هزاغم   ـ
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. دشاب يراجت  زکرم  رد  رتشیب  دحاو  اههد  ياراد  دناوتیم  یلته  هدوب و  تاناکما  لقادح  ناونع  هب  تاناکما  نیا 

(health club  ) یشزرو پولک  3 ـ

: زا دنترابع  یشزرو  پولک  رد  تاناکما  لقادح 
رختسا  ـ

انوس  ـ
يزاسندب نلاس   ـ

کشزپ تفیش  هس  هراتس  جنپ  لته  رد  یتسیاب  دشابیم و  یـشزرو  پولک  هعومجمریز  ( medical care  ) یکشزپ ياهتبقارم  هجوت :
. دشاب هتشاد  میقم 

(coffee shop  ) پاشیفاک 4 ـ

یبال بنج  رد  نآ  رارقتـسا  لـحم  ًـالومعم  دـشابیم . کبـس  ياـهیکاروخ  هارمه  هب  یلکلاریغ  مرگ  درـس و  ياهیندیـشون  هضرع  لـحم 
(. دنشابیم لاعف  هتعاس  تروص 24  هب  اهلته  پاش  یفاک  تاقوا  یهاگ  . ) دشابیم بش  تیاغل 11  حبص  زا 9  نآ  راک  تاعاس  دشابیم و 

(room service  ) سیورس مور  5 ـ

اب دراد . هدهعرب  ار  نامهیم  قاتا  رد  یندیـشون  اذغ و  ورـس  نیمأت و  هفیظو  سیورـس  مور  شخب  لته ، نانامهیم  تیاضر  شیازفا  روظنم  هب 
راک تاعاس  دنیامنیم . هدافتـسا  دودحم  ياهونم  زا  سیورـس  مور  يارب  ًالومعم  نامهیم  قاتا  رد  هباشون  اذـغ و  ورـس  یگدـیچیپ  هب  هجوت 

. دشابیم هتعاس  سیورس 24  مور 

اهلته يدنبهجرد  يارب  مزال  تاناکما  ياهسیاقم  لودج 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ییوشکـشخ سیورـس  مور  پاش  یفاک  يرادهناخ  هریذپ  تافیرـشت  نلاس  ناروتـسر  یـشزرو  پولک  يراجت  زکرم  یبال  هراتـس  تاناکما 

روسناسآ  هراوهام  گنیکراپ 
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1 * ـــ * ـــ ـــ ـــ * * ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
2 * ـــ * ـــ ـــ ـــ * * ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
3 * ـــ * * * ـــ * * ـــ * ـــ ـــ * 
 * * * * * * * * * * * * * 4
 * * * * * * * * * * * * * 5

lobby 5. banquet hall 9. room service 13. lift . 1
commercial center 6. front office 10. loundry . 2

health club 7. house keeping 11. parking . 3
restaurant 8. coffee shop 12. sattlite . 4

اهشسرپ

؟ دنشابیم یلته  عون  هچ  اهلته  رثکا  لته ، ناکم  ساسارب  هنیدم  هکم و  رد  اهلته  يدنبهقبط  رد  1 ـ
؟ دنراد رارق  یهورگ  هچ  رد  هزادنا  ساسارب  اهلته  هنیدم  هکم و  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  2 ـ

ص:42
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؟ دینادیم هچ  رد  ار  هراتس  ياهلته 4 و 5  هدمع  ياهتوافت  3 ـ

هشیدنا ياههناوج 

. دنیامن فیرعت  اهلته  يدنبهقبط  هب  هجوت  اب  ار  یمالسا  يرادلته  1 ـ
لته تیعضو  هب  دوخ  لته  یفرعم  نمض  دناهدش  فرـشم  تباث  ریدم  ناونع  هب  ترایز  جح و  نامزاس  فرط  زا  ًالبق  هک  اهلته  ناریدم  2 ـ

. دنیامن هراشا  تاناکما ) هزادنا و  همانرب ـ  حرط و  ناکم ـ   ) يدنبهقبط فلتخم  دراوم  رظن  زا 
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تشاددای 
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  

تشاددای 
•••  
•••  
•••  
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تشاددای 
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  

ص:45

هشیدنا www.Ghaemiyeh.comياههناوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••

مراهچ لصف 

لته ياهقاتا  عاونا  اب  ییانشآ 

ص:46
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لته ياهقاتا  عاونا  اب  ییانشآ 
ياهقاتا دنیامن . تیاده  رظن  دروم  قاتا  هب  یتحار  هب  ار  نانامهیم  دنناوتب  ات  دنسانشب  ار  لته  ياهتیئوس  اهقاتا و  عاونا  دیاب  لته  ناریدم 

یمک دادعت  هک  اجنآ  زا  دشابیم  اهقاتا  تاناکما  ساسارب  اهيدنبمیسقت  نیا  يهدمع  دنـشابیم و  عونتم  رایـسب  ایند  ياهلته  رد  دوجوم 
: میزادرپیم دنراد  يرتشیب  یناوارف  هک  اهقاتا  زا  عون  دنچ  یفرعم  هب  اذل  دراد  دوجو  هنیدم  هکم و  ياهلته  رد  اهقاتا  عاونا  زا 

. رفن کی  صوصخم  هرفن  کی  تخت  کی  لماش  تسا  یقاتا   single  : هرفن کی  قاتا  ( 4 1 ـ 
جوز کی  صوصخم  هک  رفن  ود  صوصخم  گرزب  تخت  کی  ياراد  تسا  یقاـتا   Double  : گرزب تخت  کی  اب  هرفن  ود  قاتا  ( 4 2 ـ 

. دشابیم
ای سنجمه  ود  اتدـمع  هک  رفن  ود  صوصخم  هرفن  کی  تخت  ود  ياراد  تسا  یقاـتا   Twin  : هرفن کی  تخت  ود  اب  هرفن  ود  قاـتا  ( 4 3 ـ 

. دنوشیم نکاس  نآ  رد  دنشابیم  مرحم  مهاب  هک  سنجمه  ریغ 
، دـشابیم هرفن  کـی  تخت  هس  اـی  هرفن  کـی  تخت  کـی  هرفن و  ود  تخت  کـی  ياراد  هک  تـسا  یقاـتا   Triple  : هرفن هس  قاـتا  ( 4 4 ـ 

. مراحم زا  رفن  هس  ای  سنجمه  رفن  صوصخم 3 
مایا رد  هک  هرفن  ود  گرزب  تخت  ود  اب  رفن  راهچ  هدافتـسا  صوصخم  هک  تسا  یقاـتا   Quadruple Room  : هرفن راهچ  قاتا  ( 4 5 ـ 

. دوشیم هدافتسا  هرفن  ود  قاتا  ناونع  هب  لاس  تولخ 
زا رد  کی  طسوت  هدوب و  ازجم  سیورس  ود  ياراد  مادکره  هک  مه  رانک  قاتا  ود   Connected Rooms  : وت رد  وت  ياهقاتا  ( 4 6 ـ 

ردام و ردپ و  ای  ناشگرزب  دـنزرف  ود  رـسمه و  ردـپ و  ای  مه  هب  مرحم  هداوناخ  ود  هدافتـسا  صوصخم  دـنوشیم  لصتم  مه  هب  قاتا  لخاد 
. دشابیم ناشرسپ و . . .  سورع و 

نلاس  باوخ و  قاتا  دنچ  ای  کی  ياراد  هک  قاتا  ياهعومجم  هب   Suite  : تیئوس ( 4 7 ـ 
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: دیآیم ریز  رد  نآ  حرش  هک  دشابیم  ینوگانوگ  عاونا  ياراد  تیئوس  دنیوگیم . تیئوس  دشاب  ازجم  ییاریذپ 
زین کچوک  تیئوس  نآ  هب  دشابیم و  مه  زا  ازجم  ییاریذـپ  باوخ و  قاتا  کی  ياراد  هک   Single Suite  : هباوخ کی  تیئوس  ( 4 8 ـ 

. دنیوگیم
. دنیوگیم زین  طسوتم  تیئوس  نآ  هب  هک  دشابیم  مه  زا  ازجم  ییاریذپ  باوخ و  قاتا  ود   Midume Suite  : هباوخ ود  تیئوس  ( 4 9 ـ 

دنچ نآ  باوخ  قاتا  تسابیز و  نیـشنلد و  ییاریذپ  نمیـشن و  ياراد  هک  تسا  یتیئوس   Doublex Suite  : سکلبود تیئوس  ( 4 10 ـ 
. دراد رارق  رتالاب  هلپ 

ياـهتخت اـب  رفن  ود  صوـصخم  مادـکره  ازجم  باوـخ  قاـتا  هس  ياراد  هـک  تـسا  یتـیئوس   King Suite  : گرزب تیئوــس  ( 4 11 ـ 
. دنشابیم لصتم  يروخاذغ  ییاریذپ و  کی  هب  هک   Twin ای  Double

مـسارم هک  تسا  ییاهجوز  صوصخم  هک  دشابیم  داماد  سورع و  صوصخم  تیئوس   Fista Suite  : داماد سورع و  تیئوس  ( 4 12 ـ 
. دراذگیم اهنآ  رایتخا  رد  ناگیار  هب  ار  تیئوس  نیا  لته  دناهدومن و  رازگرب  لته  نآ  رد  ار  دوخ  یسورع 

نآ زا  دارفا  اب  یگنهاـمه  تاـسلج  ییاریذـپ و  يارب  اـهروت  اـهناوراک و  هک  تسا  یقاـتا   Meeting Room  : تاسلج قاـتا  ( 4 13 ـ 
تهج هنیدم  هکم و  رد  اهقاتا  نیا  دشابیم . ییاریذپ  تاناکما  ياراد  هک  ددرگیم  هراجا  یتعاس  تروص  هب  ًالومعم  دـننکیم و  هدافتـسا 

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  نویناحور  اهناوراک و  ناریدم  تاسلج  يرازگرب 
رد ات  دشابیم  لته  نانکراک  صوصخم  هک  دنیوگیم  یلنسرپ  ياهقاتا  هب   Mezzanine Room  : نانکراک تحارتسا  قاتا  ( 4 14 ـ 

تهج قاـتا  نیا  زا  هرمع  رد  دراد  رارق  لوا  فـکمه و  هقبط  نیب  لـته  هقبط  مین  رد  اـهقاتا  نیا  دـنیامن . هدافتـسا  نآ  زا  تحارتـسا  ناـمز 
. دوشیم هدافتسا  یکشزپ  تئیه  ای  یناریا  ناریدم  رارقتسا 

يارب يدودحم  ياضف  دنشابیم و  ادج  ییاریذپ  باوخ و  قاتا  ياراد  هک  دنیوگیم  یتماقا  نکاما  هب   Apartment  : نامتراپآ ( 4 15 ـ 
. دنزادرپب زپ  تخپ و  هب  نآ  رد  دودحم  تروص  هب  دنناوتیم  دارفا  تسا و  هدش  هیبعت  نآ  رد  هناخزپشآ 

. دناهدش عقاو  مه  رانک  هک  قاتا  دنچ  ای  ود   Adjoining rooms  : مه رواجم  ياهقاتا  ( 4 16 ـ 
مه  لباقم  هک  قاتا  دنچ  ای  ود   Adgacent rooms  : مه يوربور  ياهقاتا  ( 4 17 ـ 
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. دناهدش عقاو  مه ) يوربور  )
کیدزن نییاپ و  تاقبط  رد  ًالومعم  هک  نیلولعم  نیـصوصخم  قاـتا   Handicaped Rooms نیلولعم صوصخم  ياـهقاتا  ( 4 18 ـ 

دروم تاناکما  دوش و  نآ  دراو  یتحار  هب  رچلیو  ات  دـشابیم  گرزب  نآ  رد  هدوب و  هناتـسآ  هلپ و  نودـب  اـهقاتا  نیا  دراد . رارق  روسناـسآ 
. تسا هدش  هیبعت  نآ  رد  نیلولعم  زاین 

اهنآ هزادنا  اهکشت و  اهتخت ، اب  ییانشآ 

زا يدادعت  ریز  لودج  رد  دشابیم  یتوافتم  يرهاظ  تاصخشم  مان و  ياراد  مادکره  هک  دنشابیم  قاتا  یلـصا  تاموزلم  زا  یکی  اهتخت 
. ددرگیم یفرعم  لته  رد  هدافتسا  دروم  ياهتخت 

روشک نآ  رد  کشت  يهدنزاس  ياههناخراک  هب  میقتسم  یگتسب  دشابیم و  توافتم  فلتخم  ياهروشک  رد  اهتخت  قیقد  يهزادنا  رکذت :
. تسا هدش  نایب  یبیرقت  تروص  هب  کشت  تخت و  داعبا  اذل  دراد 

نیتال  مان  یسراف  لداعم  رتم )  ) تخت داعبا 
 Single Bed هرفن کی  تخت   1×2

 Double Bed هرفن ود  تخت   40/1×2
 Queen size bed گرزب تخت   60/1×2
 King size Bed گرزب رایسب  تخت   2×2

 Three Quarter Bed مراهچ هس  تخت   25/1×2
ص:50
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 Extra Bed هفاضا تخت   1×2
 Roll-A-Way Bed وشات ياهتخت   1×2

 Cot رادهبل هچب  تخت  فلتخم  داعبا  رد  کچوک و 
Crib رادهدرن )  ) رادظافح هچب  تخت   70×130

نامهیم هب  قاتا  صاصتخا 

. دریگیم رارق  ناوراک  ریدم  رایتخا  رد  ترایز  جح و  نامزاس  طسوت  هک  دشابیم  قاتا  نالپ  ساسارب  یهورگ  نارفاسم  هب  قاتا  صاصتخا 
: دشابیم لیذ  حرش  هب  ًالومعم  هک  دنهدیم  صاصتخا  نارفاسم  هب  ار  اهقاتا  دارفا  یلیماف  تبسن  هب  هجوت  اب  ناوراک  ناریدم  و 

.Double ياهقاتا رد  رهوش ) نز و   ) اهجوز فلا )
.twin ياهقاتا رد  رتخد  ردپ و  ای  رسپ  ردپ و  اهنت ، نز  ود  اهنت ، درم  ود  ردارب ، ود  رهاوخ ، ود  ب )

. ناشدنزرف رهوش و  نز و   triple ياهقاتا رد  گرزب ) ردام  ردام ، ردپ ، دننامه   ) هداوناخ کی  وضع  هس  نز ، هس  درم ، هس  ج )
Triple  . ای هفاضا  تخت  کی  اب   Double قاتا کی  رد  ناشنادنزرف  رهوش و  نز و  د )

. مه رواجم  ياهقاتا  رد  دشاب . مه  رانک  رد  ناشقاتا  دنراد  لیامت  هک  هداوناخ  ود  ه ) 
. مه يوربور  ياهقاتا  رد  دشاب  مه  يوربور  ناشقاتا  دنراد  لیامت  هک  هداوناخ  ود  و )

Connected  . وت رد  وت  ياهقاتا  رد  ناشسورع  ای  داماد  دنزرف و  هارمه  ردام  ردپ و  ای  ناشگرزب  دنزرف  ود  رهوش و  نز و  ز )
. تیئوس رد  دنراد  تبسن  مه  اب  هک  هداوناخ  هس  ای  ود  تیاهن  رد  ح )

رد  اهقاتا  رارقتسا  لحم  دریگیم  رارق  ناوراک  ریدم  رایتخا  رد  هک  ینالپ  رد  دیاب  هجوت :
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. دوش هداد  ناشن  تخت و . . .  دادعت  قاتا ، عون  تاقبط ،

لته هب  نیرئاز  ياهراب  دورو  هوحن 

رد هچ  هکم و  رد  هچ  دـنیایم  سوبوتا  اب  هنیدـم  ای  هدـج  زا  نیرئاز  هک  يدورو  ياهزاورپ  رد  ًالومعم  سوبوتا : اب  نامهیم  هارمه  راب  فلا )
رد زین  وا  راب  لته  هب  دورو  اب  نامز  مه  هداد و  رارق  سوبوتا  رد  هاگدورف  راب  تمـسق  زا  نتفرگ  لـیوحت  زا  سپ  ار  دوخ  راـب  رئاز  زا  هنیدـم 

. دریگیم رارق  یبال 
نامهیم قاتا  ات  یبال  ای  سوبوتا  زا  نارفاسم  گرزب  ياهراب  ییاجباج  تیلوئـسم  دنـشابیم  یموب  لماوع  زا  عقاوم  رتشیب  هک  لته  ياـمنهار 

. دنراد هدهع  هب  ار 
زا لبق  دوشیم و  هداد  رارق  نویماک  رد  هنیدم  ياهلته  رد  رفاسم  راب  هکم  هب  هنیدم  زا  نارفاسم  لاقتنا  نامز  رد  نویماک : رد  رفاسم  راب  ب )
هب ار  اهراب  لاقتنا  تیلوئـسم  یناریا  رگـشریذپ  رظن  ریز  لته  یموب  لماوع  دوشیم  هداد  لیوحت  هکم  ياهلته  هب  اهراب  نیا  نانامهیم  دورو 

. دنراد هدهع  هب  نامهیم  قاتا 
. دـشاب هتـشاد  نآ  هب  ياهژیو  هجوت  تراظن و  دـیاب  تباث  ریدـم  تسا و  مهم  رایـسب  دـسریم  لته  هب  نیرئاز  زا  رتدوز  هک  ییاـهراب  لاـقتنا 

قاتا ياهبرد  تشپ  ار  هدیـسر  ياهراب  لته  ياهقاتا  قیقد  یکورک  نالپ و  هب  هجوت  اب  یموب و  ياهورین  زا  هدافتـسا  اب  یناریا  رگـشریذپ 
. دهدیم رارق  يرئاز 

زا سپ  هدراو  تراسخ  ندـش ، دوقفم  تقرـس و  تراسخ ، داجیا  تروص  رد  هدوب و  همیب  رفـس  هرود  لک  رد  نارئاز  راب  تسا  رکذ  هب  مزال 
. ددرگیم تخادرپ  همیب  تکرش  طسوت  ناریا  رد  ینوناق  لحارم  یط 

: دشابیم لیذ  حرش  هب  صوصخ  نیا  رد  ینوناق  تافیرشت  يرادا و  لحارم 
هب اضما و  تسا  هدش  ینیبشیپ  روظنم  نیدب  هک  ياهسلج  تروص  مرف  ناوراک  ریدـم  تسا  یفاک  رئاز  لاوما  هب  تراسخ  زورب  تروص  رد 

تخادرپ عوضوم  همیب  تکرـش  قیرط  زا  ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ  هدـیناسر و  هنیدـم  اـی  هکم  رد  رقتـسم  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  دـییأت 
. دوشیم لابند  تراسخ 

اهقاتا يراذگهرامش  اب  ییانشآ 

ماجنا  دوجوم  تاقبط  دادعت  قاتا و  دادعت  هب  هجوت  اب  قاتا  يراذگهرامش  اهلته  رد 
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. دنکیم رتهداس  رایسب  يدیلکاج  رد  دیلک  ای  تاقبط  رد  قاتا  ندرک  ادیپ  يارب  ار  شریذپ  روما  لنسرپ  راک  رما  نیا  دریگیم و 
دادعا هیقب  قاتا و  هرامـش  هب  صاصتخا  تسار  تمـس  هرامـش  ود  دنیامنیم . هدافتـسا  دیدج  ناگدـص  زا  هقبط  ره  يارب  هک  بیترت  نیدـب 

. دراد هقبط  هب  صاصتخا  پچ » فرط  »
هرامش هدنهدناشن  ددع 14  هرامـش 214 ، ًالثم  دـشابیم . رظن  دروم  هقبط  ددع 6  قاتا و  فیدر  هدـنهدناشن  ددع 03  هرامش 603 ، ًالثم 

. دشابیم هقبط  ددع 2  قاتا و 
. دیسونب ناتدوخ  ار  هقبط 2532-2502-1227-1203-420  قاتا و  فیدر  دیناوتیم  لاح 

. دریگیم ماجنا  تسا  روسناسآ  نامه  هک  هقبط  هب  يدورو  تسار  تمس  زا  ًالومعم  هقبط  ره  رد  قاتا  يراذگهرامش 
کی اهلته  زا  یـضعب  رد  مینک . تکرح  تسار  فرط  هب  دیاب  میورب  قاتا 501  فرط  هب  میهاوخیم  میاهدـش و  مجنپ  هقبط  دراو  رگا  ًالثم 

هک دنتـسه  اهروشک  زا  یـضعب  دـنهدیم و  صاصتخا  درف  ياهقاتا  هرامـش  هب  ار  رگید  فرط  جوز و  ياـهقاتا  رامـش  هب  ار  ورهار  فرط 
هرامش 13. ًالثم  دننکیمن . هدافتسا  قاتا  هرامش  يارب  نآ  زا  دننادیم و  سحن  ار  صوصخم  هرامش 

هقبط ياهقاتا  یبایتهج  ولبات 

اهقاتا ياهدیلک  عاونا  اب  ییانشآ 

اهقاتا دیلک  عاونا 

هراشا

: دنشابیم نامهیم  قاتا  يارب  دیلک  عون  راهچ  ياراد  ًالومعم  اهلته 
نامهیم قاتا  دیلک  ( 1

هقبط دیلک  ( 2
ردام دیلک  ( 3
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يرارطضا دیلک  ( 4

نامهیم قاتا  دیلک 

زیوآ يدیلک  اج  هب  هدش و  کح  نآ  يور  رب  قاتا  هرامش  ًالومعم  دوشیم و  هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  نامهیم  هدافتـسا  يارب  هک  تسا  يدیلک 
عون نیا  زا  دوشیم . يرادهگن  دیلک » ولبات   » صوصخم هسفق  رد  لته  رد  نامهیم  ندوبن  ای  قاتا و  ندوب  یلاخ  ماگنه  رد  دـیلک  نیا  هدـش ،

، شریذـپ روـما  رتـفد  رد  يرگید  هدـش  لـفق  هسفق  رد  تسا و  فورعم  كدـی  دـیلک  هـب  مود  دـیلک  دراد ، دوـجو  ددـع  ود  ًـالومعم  دـیلک 
. دوشیم يرادهگن 

لته رد  ای  قاتا  رد  نامهیم  هک  ینامز  ات  دوشیم . هتـشاذگ  شرایتخا  رد  مان  تبث  تراک  رد  ناـمهیم  ماـن  ندومن  تبث  زا  دـعب  قاـتا  دـیلک 
لحم . ) دراپـسب شریذپ  زیم  هب  ار  دیلک  دـیاب  دوش  جراخ  لته  زا  يراک  يارب  دـهاوخب  رگا  یلو  درادیم  هگن  دوخ  دزن  ار  دـیلک  دـشابیم .
هیوست هیلخت و  ار  قاـتا  هک  یناـمز  یلو  دـیامن . دـیلک  تساوخرد  شریذـپ  زا  تشگرب  عقوم  رد  رگید  راـب  و  دـیلک ) نتخادـنا  صوـصخم 

. دنادرگرب لته  هب  ار  دیلک  دیاب  امتح  لته  كرت  زا  لبق  دنیامنیم  باسح 

هقبط دیلک 

دیلک نیا  زا  دنک . زاب  ار  دوخ  هقبط  ياهقاتا  مامت  دیلک  نیا  اب  تسا  رداق  ناشیا  هدـش و  هیهت  " Maid " راد هناخ  هدافتسا  يارب  دیلک  نیا 
هسلج و تروص  شرازگ و  زا  سپ  نتـسکش  ای  ندش و  دوقفم  تروص  رد  دراد و  دوجو  اهرادهناخ  هنازور  هدافتـسا  يارب  ددـع  کی  طقف 

دومن یپـک  دوشیم  يرادـهگن  صوـصخم  لـحم  رد  هک  نآ  لـصا  يور  زا  دـیدج  دـیلک  ناوـتیم  لوئـسم  ریدـم  روتـسد  هب  اـنب  قـیقحت ،
(. تخاس )

ردام دیلک 

ریدم لته ، ریدم  ًالومعم  دوریم و  راک  هب  صاخ  دراوم  رد  دیامن ، زاب  ار  اههلفق  ود  زجهب  نامهیم  ياهقاتا  يهیلک  دناوتیم  هک  دـیلک  نیا 
رد هک  دـنرادیم  هگن  يزکرم  قودنـص  رد  ار  نآ  زا  ددـع  کی  ای  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  دزن  دـنناوتیم  سیفآ  تنارف  ریدـم  يرادهناـخ و 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  صاخ ، تاررقم  یط  زا  دعب  دنتسه  زاجم  هک  يدارفا  زاین  تروص 

يرارطضا دیلک 
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دناهدش هلفق  ود  هک  ار  ییاهقاتا  هیلک  هکلب  دهدیم ، ماجنا  ار  ردام  دیلک  راک  اهنت  هن  هدش و  هدافتـسا  يرورـض  رایـسب  دراوم  رد  دیلک  نیا 
رد دومن و  يرادـهگن  تقد  هب  داد و  رارق  يزکرم  قودنـص  شریذـپ ، روما  رد  ددـع  کی  طقف  ناوتیم  زین  دـیلک  نیا  زا  دـنکیم ، زاـب  زین 

. دومن هدافتسا  نآ  زا  رتفد ، ای  تسیل  ياضما  هطوبرم و  تاررقم  ندینارذگ  زا  دعب  ردام  دیلک  دننامه  موزل  تروص 

Electronic key or card key یکینورتکلا ای  یتراک  دیلک 

هنومن هک  دشابیم  هدافتسا  لباق  شریذپ  تمسق  طسوت  ینیعم  هدش و  فیرعت  تدم  يارب  هک  دشابیم  یتراک  تروص  هب  اهدیلک  عون  نیا 
. ددرگیم هظحالم  لیذ  رد  نآ 

ناوختراک هاگتسد 

یتراک رد  لفق 

یتراک دیلک 
جراخ نآ  زا  ای  قاتا  دراو  درف  یتعاس  هچ  رد  هک  ار  نامهیم  جورخ  دورو و  مامت  میناوتیم  ام  هک  تسا  نیا  یتراـک  ياهدـیلک  ياـیازم  زا 

ار رد  يدـیلک  هچ  اب  یـسک  هچ  ینامز  هچ  رد  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  ات  میریگب  رظنرد  یتینما  لئاسم  يارب  هتفرگ و  تنیرپ  ار  تسا  هدـش 
زا تاغیلبت  ییابیز و  يارب  ناوتیم  مه  يرهاظ  لکش  رظن  زا  دشابیم  مهم  رایـسب  لته  تینما  يارب  لیاسم  نیا  هدش  قاتا  دراو  هدرک و  زاب 

. دومن هدافتسا  نآ 
یتینما يالاب  هجرد  ياراد  یتینما  رظن  زا  اما  دـنراد  ار  عونت  ناـمه  تسا و  يزلف  ياهدـیلک  هیبش  اـقیقد  دربراـک  رظن  زا  یتراـک  ياهدـیلک 

. دنشابیم

: یتراک ياهقاتا  برد  يور  رب  یگنر  ياهغارچ 

هراشا
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. دشابیم زمرق  درز و  زبس ، گنر : هس  رد  غارچ  هس  نیا  دشابیم  غارچ  هس  ياراد  یتراک  ياهقاتا  برد  لفق 

: زبس غارچ  - 1

هب دورو  يارب  یلکشم  هنوگچیه  هدش و  زاب  قاتا  برد  هکنیا  ینعی  دوشیم  نشور  زبس  همکد  دوشیم و  هاگتسد  دراو  یتراک  دیلک  یتقو 
. میوش قاتا  دراو  میناوتیم  میرادن و  قاتا 

: درز غارچ  - 2

کمـشچ ای  نشور  گنر  درز  همکد  دـینکیم و  هاگتـسد  دراو  ار  دـیلک  یتقو  دـشابیم   D.N.D ای D.L هدـنهد ناشن  گـنر  درز  غارچ 
. دوشیمن زاب  رد  تسا و   Double lock ای هلفق  ود  قاتا  رد  هکنیا  ینعی  دنزیم 

: زمرق غارچ  - 3

راکهدب تراک  بحاص  ای  هدش  مامت  تراک  نآ  ژراش  هکنیا  ای  دوش  هاگتسد  دراو  هابتشا  هب  یتراک  هکنیا  ای  دوش ، مامت  رد  لفق  يرتاب  رگا 
تهج اعیرس  دیاب  نامهیم  هک  دوشیمن  زاب  رد  دنکیم و  ندز  کمشچ  هب  عورش  نآ  زمرق  غارچ  مینک  هاگتـسد  دراو  ار  تراک  یتقو  دشاب 

. دیامن هعجارم  شریذپ  هب  دوخ  تیعضو  ندش  نشور 

Lost and Found هدش : مگ  هدش و  ادیپ  يایشا 

لیوحت ادیپ و  نانکراک  طسوت  هک  نانامهیم  زا  هدنام  ياج  هب  ای  هدش و  مگ  يایشا  يرادهگن  تهج  صوصخم ، یلحم  ای  رابنا  يرادهناخ ،
. دراد دوشیم ،

هداد عاجرا  داتـس  هب  دـعب  تبث و  رتفد  رد  ار  نآ  دـیاب  هدرک ، كرت  ار  لته  هیلخت و  ار  قاتا  هک  تسا  ینامهیم  هب  قلعتم  هدـشمگ  یـش  رگا 
. دوش

هدننک ادیپ  درف  یلخاد و  ریدم  هک  ياهسلج  تروص  میظنت  یط  ًالومعم  دـشاب  رهاوج  الط و  نامهیم  زا  هدـنام  اجهب  يایـشا  هک  يدراوم  رد 
. دنهدیم لته  تیریدم  رتفد  لیوحت  دننکیم ، اضما  را  نآ  تاماظتنا  ای  تسارح  هدنیامن  رفن  کی  یش و 

هدش ادیپ  يایـشا  صوصخم  رتفد  رد  ار  نآ  دیاب  تسا  هدومن  كرت  ار  لته  هدرک و  جورخ  هک  تسا  ینامهیم  هب  قلعتم  هدش  ادیپ  یـش  رگا 
نامهیم  زا  ینفلت  هرامش  رگا  ای  دوشیم و  هداتسرف  نامهیم  عالطا  يارب  ياهمان  هاگنآ  دوشیم  يرادهگن  صوصخم  لحم  رد  تبث و 
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. میهدیم رارق  رما  نایرج  رد  ار  نامهیم  میریگب و  سامت  نآ  هرامش  اب  اروف  میراد 

هنیدم هکم و  ياهلته  رد  اهروسناسآ  زا  هدافتسا 

زورهنابـش یط  رورم  هب  زین  نانامهیم  دیامنیم و  هیبعت  ار  دوخ  ياهروسناسآ  اهقاتا  تاقبط و  دادـعت  تیفرظ ، ساسارب  اهلته  هک  اجنآ  زا 
اهروسناسآ زا  یهورگ  هدافتسا  تلع  هب  اما  تسا . هدش  ینیبشیپ  یلته  درادناتـسا  قباطم  اهروسناسآ  نیا  دادعت  دنیامنیم  هدافتـسا  نآ  زا 

لته یناریا  ناـنکراک  هک  ددرگیم  نارفاـسم  هیـالگ  ثعاـب  رما  نیا  هک  ددرگیم  لیکـشت  روسناـسآ  ولج  رد  ینـالوط  ياـهفص  یهاـگ 
رد ار  اهسوبوتا  تکرح  دـنیامن و  ناوخارف  لته  یبال  هب  رورم  هب  ار  نارفاسم  ناوراک  ناریدـم  اـب  قیقد  يزیرهماـنرب  نمـض  دـنراد  هفیظو 

ددرگیم بجوم  رما  نیا  دنیامن  كرت  ار  لته  ای  هدیـسر  لته  هب  هلـصاف  اب  هک  دنیامن  میظنت  يروط  تشگرب  هرود و  ترایز  هب  نتفر  نامز 
. ددرگن لیکشت  روسناسآ  ولج  ینالوط  ياهفص  هک 

نیرئاز یتح  ای  دومن و  هدافتـسا  یقرب  هلپ  زا  دـیاب  امتح  لته  یبـال  هب  دورو  يارب  هنیدـم  رد  گینفدـم  ریظن  اـهلته  زا  یخرب  رد  یقرب : هلپ 
حطس هب  اهیقرب  هلپ  هلیسو  هب  دیاب  اجنآ  زا  دنوشیم و  لقتنم  هطوبرم  ياهرذگریز  هب  سوبینیم  هلیسو  هب  مارحلادجسم  زا  رترود  ياهلته 

ياههغیت نیب  ناشیاهرداچ  دـنیامن  تبقارم  هلیـسو  نیا  زا  هدافتـسا  ماـگنه  دوش ، هداد  رکذـت  اـهمناخ  هب  دـیاب  دـنبای  لاـقتنا  یمومع  رباـعم 
یگفخ بجوم  تسا و  كانرطخ  رایسب  رما  نیا  تاقوا  یهاگ  ددرگیم . ناشرس  زا  رداچ  ندیشک  بجوم  رما  نیا  اریز  دنکن  ریگ  یقربهلپ 

. ددرگیم هدننک  هدافتسا 
ص:57

هنیدم هکم و  ياهلته  رد  اهروسناسآ  زا  www.Ghaemiyeh.comهدافتسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


: اهشسرپ

. دییامن نایب  ار  Twin, Double قاتا توافت  - 1
. دییامن فیرعت  ار  تیئوس  - 2

. دییامن نایب  ار  لته  هب  نیرئاز  ياهراب  دورو  هوحن  - 3
. دشابیم هنوگچ  اهلته  رد  قاتا  يراذگهرامش  شور  - 4

. دیربب مان  ار  لته  رد  اهدیلک  عاونا  - 5

هشیدنا ياههناوج 

؟ دیهدیم داهنشیپ  ار  یلح  هار  هچ  دیوش  هجاوم  روسناسآ  تیفرظ  لکشم  اب  هچنانچ  لته  تباث  ریدم  ناونع  هب 
تشاددای 

•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
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•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  

تشاددای 
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
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•••  
•••

مجنپ لصف 

لته رد  يرادهناخ  دحاو  اب  ییانشآ 

ص:60

مجنپ www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:61

مجنپ www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


لته رد  يرادهناخ  دحاو  اب  ییانشآ 

يرادهناخ فیرعت 

اهرودیرک و اهقاتا و  يزاسابیز  يرادهگن و  ظفح و  تفاظن و  تیلوئـسم  دشابیم و  لته  کی  ياهتمـسق  نیرتمهم  زا  یکی  يرادهناخ 
يرادهناخ اذل  دیآیم  تسد  هب  قاتا  زا  یتماقا  دحاو  دمآرد  زا  يدایز  تسق  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد . هدهع  هب  ار  لته  یمومع  ياههطوحم 

. دراد اتسار  نیا  رد  ییازسهب  شقن  يرتشم  تیاضر  بلج  قیرط  زا 

يرادهناخ دحاو  یهدنامزاس 

نیا تیلاعف  هزوح  تروص  ره  رد  دراد . رارق  هریغ  تامدخ و  حطـس  لته  هزادـنا  ریظن  یفلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  دـحاو  نیا  یهدنامزاس 
. دشابیم يردنال  يزاسابیز و  تاقبط و  یمومع و  ياههطوحم  لماش  دحاو 

يرادهناخ  ریدم 
يرتفد  دنمراک 

نواعم 

يردنال  تسرپرس  يزاسابیز  تسرپرس  تاقبط  تسرپرس  یمومع  ياههطوحم  تسرپرس 
. دراد دیرخ  تسارح و  سیورس و  مور  یسدنهم ، هریذپ ، دحاو  اب  یگنتاگنت  طابترا  يرادهناخ 
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: لماش يرادهناخ  نانکراک  هب  طوبرم  تاررقم  3 ـ

هراشا

ندیـشوپ يرادتناما ، تقادص و  ینامـسج ، تمالـس  دروخرب ، زرط  ترـشاعم و  بادآ  يدرف ، تشادهب  تیاعر  بسانم ، يرهاظ  نتـشاد 
تفایرد  هب  طوبرم  تاررقم  مرف ، سابل 

نویزیولت نفلت و  زا  هدافتسا  مدع   ü
نامهیم قاتا  رد  رابینیم  و 

نامهیم قاتا  مامح  زا  هدافتسا  مدع   ü
نامهیم قاتا  رد  ندیباوخن   ü

، تسا عونمم  راک  ماگنه  ندیماشآ  ندروخ و  دوشن ، هدافتسا  قاتا  لیاسو  زا  دوشن ، هتشاذگ  نایم  رد  نامهیم  اب  یـصوصخ  بلاطم  هیده ،
مه رگا  دـیوگیم  تسرد  هشیمه  نامهیم  ییالط : نوناق   ) عونمم نامهیم  اـب  لدـج  ثحب و  دـسرب ، لقادـح  هب  تاـقبط  رد  ندرک  تبحص 

(. یمومع یهاگآ  نامهیم ، هب  هجوت   ) تسرپرس هب  كوکشم  دراوم  شرازگ  دنکب ،). هابتشا 
لته امـش و  تیقفوم  نامهیم ، هب  ندرک  تمدـخ  يارب  ینطاب  لیم  کی  اب  مأوت  بلق  میمـص  زا  ینتـشاد  تسود  هتـسارآ  يرهاظ  نتـشاد  اب 

هک  دوش  شومارف  دیابن  دوب . دهاوخ  یمتح 
ص:63
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. تسام فده  اهنت  نامهیم  تیاضر  يدونشوخ و 

يرادهناخ رد  جیار  ياههژاو 

هراشا

DND do not distrub .( دیوشن محازم   ) زمرق زیوآ  تراک  - 1
Please clean my room .( دییامن زیمت  ار  قاتا  افطل   ) زبس زیوآ  تراک  - 2

Linen room هفحلم قاتا  3 ـ
O.C/occupied room یلاغشا قاتا  4 ـ
V.R/VACANT ROOM یلاخ قاتا  5 ـ

(Check out (CO هیلخت قاتا  6 ـ
(very important person (V.I.P صوصخم قاتا  7 ـ

LOEAR ROOM هراجا هدامآ  قاتا  8 ـ
O.O.O/OUT OF ORDER سیورس زا  جراخ  9 ـ

Troly يرادهناخ یتسد  خرچ  10 ـ
S.O/SLEEP OUT هدیباوخ نوریب  11 ـ

(Low Luggage) کبس هیثاثا  12 ـ

يرادهناخ راک  ماجنا  ياهدرادناتسا 

یتسد خرچ  رد  دوجوم  لیاسو  1 ـ

لیاـسو یناـیم  هقبط  رد  دـشابیم  بساـنم  گرزب  ياـههلوح  یتختور و  دـننام  رتنیگنـس  مزاول  يارب  كارت  اـی  یتـسد  خرچ  نییاـپ  هقبط 
ریز رارق  هب  قاتا  عون  بسانت  هب  اههلوح  اههفحلم و  دادعت  دوشیم . هدـیچ  مامح  کچوک  ياههلوح  یـشلابور و  اههفحلم ، دـننام  رتکبس 

. دریگیم رارق  دش  دهاوخ  هداد  حرش  ادعب  هک  یمزاول  لیاسو و  ییالاب  هقبط  رد  دشابیم .
تخت ره  يارب  ددع  ای 3  هفحلم 2  فلا ـ 

تخت ره  يارب  ددع  شلابور 2  ب ـ 
نامهیم ره  يارب  ددع  مامح 1  هلوح  ج ـ 
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کچوک هزادنا  رد  نامهیم  ره  يارب  ددع  تروص 1  هلوح  د ـ 
مامح يارب  ددع  ناو 1  هبل  هلوح  و ـ 

(. دوش ضیوعت  موزل  تروص  رد   ) يدادعت یتختور  ي ـ 
. ددرگیم نییعت  لته  ياهدرادناتسا  ساسارب  قوف  مزاول  دادعت 
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. دریگیم رارق  ریز  لیاسو  دوش  هدیچ  بترم  ًالماک  دیاب  هک  یتسد  خرچ  يالاب  هقبط  رد 
راکدوخ 14 ـ ییوشتسد ) لخاد   ) ناویل 1 ـ

كدنف ای  تیربک  15 ـ لاچخی ) يالاب   ) ناویل 2 ـ
هلابز هسیک  كاوسم 16 ـ نادند و  ریمخ  3 ـ

تلاوت لامتسد  نخان 17 ـ ناهوس  4 ـ
يذغاک لامتسد  فلتخم 18 ـ ياهوپماش  5 ـ

یگنرف تلاوت  رد  رود  راون  تروص 19 ـ تسد و  نوباص  6 ـ
یتشادهب راون  هسیک  مامح 20 ـ نوباص  7 ـ

نکكاپ شفک  مامح 21 ـ هالک  8 ـ
ییوشسابل مرف  سیورس 22 ـ مور  ونم  9 ـ
ییوشسابل هسیک  هناحبص 23 ـ زیوآ  10 ـ

یهاوخرظن مرف  دیوشن 24 ـ محازم  زیوآ ؛ 11 ـ
یطایخ تیک  سکاف 25 ـ مرف  12 ـ

ییوگدمآشوخ تراک  همانتکاپ 26 ـ ذغاک و  13 ـ
: دشابیم دوجوم  یتسدخرچ  رد  زین  ریز  لیاسو  لبق  هدش  رکذ  مزاول  رب  هوالع 

يریگدرگ لامتسد  1 ـ
وشتسش سرب  2 ـ
یتسد وراج  3 ـ

زادناكاخ 4 ـ
ربا چاکسا و  5 ـ

هدننکزیمت ردوپ  6 ـ
ناو یشاک و  ندرک  زیمت  يارب  دیسا  نیریش و  شوج  7 ـ

( هدننکوبشوخ  ) ریگوب 8 ـ
ياـههلابز هیلخت  يارب  يرگید  فیثک و  ياـههفحلم  هلوح و  نداد  رارق  يارب  یکی  هک  دراد  دوجو  گرزب  هسیک  ود  یتـسدخرچ  راـنک  رد 

. دشابیم نانامهیم  قاتا 
دوشیم هدهاشم  دـعب  هحفـص  ریوصت  رد  هک  روطنامه  دوش . هدافتـسا  یتسد  خرچ  کی  زا  دـیاب  امتح  لته  کی  تاقبط  رد  راک  عقوم  رد 

یناوارف  کمک  رادهناخ  تقو  ندادن  رده  رد  دیآیم و  رادهناخ  يرای  هب  هشیمه  حیحص  ندیچ  زا  دعب  یتسد  خرچ  کی 
ص:66
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. دیازفایم اهقاتا  ندرک  زیمت  تعرس  هب  دنکیم و 
دننکیم هدافتسا  یتنس  ياهیتسدخرچ  نیزگیاج  کی  ناونع  هب  مجـسنم  لقن  لمح و  يرادهگن و  ياهشور  زا  هزورما  اهلته  زا  یـضعب 

رد دنوش و  ادج  یناسآ  هب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  یتاقبط  اهلیبنز و  رنیتناک ، عاونا  لماش  دـشابیم و  رییغت  لباق  اهیتسد  خرچ  نیا  یحارط 
یفاک ياضف  ات  دـنوشیم  هداد  رارق  بسانم  یناکم  رد  ناـمهیم  قاـتا  سیورـس  ماـگنه  ازجا  نیا  دـنریگ  رارق  رتگرزب  یتسد  خرچ  کـی 

. دشاب لیاسو  اههفحلم و  ییاجباج  تهج 
زا یـضعب  بیترت  نیا  هب  دـنوش . تظفاحم  رادلفق  ياهرکرک  رد  کی  اب  دـنناوتیم  دـنراد و  لـلجم  هتـسارآ و  يرهاـظ  اـهیتسدخرچ  نیا 

نیا دننک  هدافتـسا  نآ  زا  نارادقاتا  ات  دنربیم  نامهیم  قاتا  تاقبط  هب  امیقتـسم  ار  اهنآ  دننکیم و  رپ  ار  اهیتسد  خرچ  نیا  لبق  زا  اهلته 
. دنتسه وشتسش  لباق  یناسآ  هب  هدوب و  کبس  اهیتسد  خرچ 
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FLOOR هقبط . . . . . . . . . . . .  هرامـش  : TIME تــقو . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   MAID ROOM REPORT قاطا شرازگ 
: SIGNATURE ءاضما . . . . . . . . . . . . . . .  : DATE خیرات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : NO

REMARKS C.O. VACANT OCCUPIED LUGGAGE IN ROOM DOOR LOCKED INSIDE ROOM
. NO

قاطا  هرامش  لفق  لخاد  زا  رد  دوجوم  هیثاثا  لاغشا  یلاخ  هدش  لرتنک  تاظحالم 
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261

هدیباوخ جراخ  رد  S.O. SLEEP OUT
کبس هیثاثا  LB-LIGHT LUGGAGE ای . L.L

سیورس زا  جراخ  OUT OF ORDER-000
. ددرگیم لیمکت  رادهناخ  طسوت  اهقاتا  سیورس  ماگنه  مرف  نیا 

اهقاتا رد  زاین  دروم  مزاول  لیاسو و  2 ـ

هراشا

. دشاب هتشاد  دوجو  درادناتسا  لیاسو  مزاول و  دیاب  اهسیورس  اهقاتا و  رد 

مامح سیورس و  شخب  فلا ـ 

شود ناو و  ییوشتسد ـ   ـ
ص:69
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هدیب نوفیس ـ  یگنرف و  تلاوت   ـ
ندب وپماش  ییوشتسد ـ  نوباص   ـ

مامح هالک  رس ـ  وپماش   ـ
یعمش اج  عمش و  مامح ـ  هدرپ   ـ
تلاوت ذغاک  نک ـ  كاپ  شفک   ـ

تروص تسد و  هلوح  مامح ـ  هلوح   ـ
هدیب هلوح  ناو ـ  بل  هلوح   ـ

ییوشتسد ریز  هلوح  برد ـ  يولج  هلوح   ـ
شارتشیر ریمخ  نادند ـ  ریمخ  كاوسم و   ـ

نخان ناهوس  ددع ـ  ناویل ص:2   ـ
تلاوت لامتسد  يذغاک و  لامتسد  رس ـ  هدننکمرن   ـ

( لوردناب  ) ینوفع دض  راون  یتشادهب ـ  تکاپ   ـ
ریگوب ییاپمد ـ   ـ
غیت راوشس ـ   ـ

نمیشن شخب  ب ـ 

كدنف ای  تیربک  نویزیولت ـ   ـ
( هشوپ  ) ردلوف يراگیسریز ـ   ـ

يذغاک لامتسد  تعاس ـ   ـ
بآ چراپ  ویدار ـ   ـ

تاناما قودنص  سابل  هجنگ   ـ
سابل ياج  هعلاطم ـ  زیم   ـ

ینادمچ اج  ییوشکشخ ـ  مرف   ـ
شکهنشاپ هداجس ـ   ـ

شلاب وتپ ـ   ـ
تناما قودنص  شفک ـ  هدننکقارب   ـ

لاچخی روژابآ ـ   ـ
يردنال مرف  هسیک و  ناویل ـ   ـ
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نمیشن یلدنص  نآرق ـ   ـ
نفلت  ـ

Sink ییوشتسد
Basin نگل

Bathtub tub شود ریز  ناو 
(Toilet (W.C تلاوت

Toilet seat یگنرف تلاوت  نتسشن  لحم 
Flush ندیشک نوفیس  نوفیس ـ 

Bidet هدیب
Soapdish نوباص فرظ 

Shower shower head شودرس شود ،
Bath rug تکوم مامح ، هچیلاق  مامح ـ  زادناریز 

Shampoo وپماش
Bath foam( ندرک مامح  صوصخم  هدام  وپماش ـ  نوباص ـ   ) فک

Shower cap مامح هالک 
Shower curtain مامح هدرپ 

Shower mat (rubber) bath mat مامح صوصخم  ییاپریز 
Candle-candle stand یعمشاج عمش ـ 

Shoe shine mitt-shoe mat نکكاپ شفک 
Toilet paper / toilet rolls / toilet tissue تلاوت ذغاک 

Bath towel مامح هلوح  گرزب ـ  هلوح 
Hand/face towel تروص تسد /  هلوح 

Disposal bag یتشادهب تکاپ 
Disposer blader/rasor فرصم راب  کی  شارتشیر 

Blade dispenser یغیت اج  هعبج 
Hair dryer راوشس

(Razor (blade( غیت  ) شارتشیر
Electric shaver یقرب شارتشیر 
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Pen ِ ballpoint pen راکدوخ ملق ،
Postcard( لته  ) لاتسپ تراک 
Envelop همانتکاپ تکاپ ـ 

Writing paper-stationary همانذغاک
tls) fax paper) سکلت ای  ربامن  سکاف ـ  صوصخم ) مرف   ) ذغاک

Ashtray يراگیسریز
Telephone tel. directory نفلت يامنهار  نفلت ـ 

Television نویزیولت
Radio ویدار

Guest link T.V نامهیم نویزیولت  زیم 
Tissue paper يذغاک لامتسد 

(Waste basket (waste paper basket هلابز فرظ 
Swing kits یطایخ راک  بابسا  یطایخ ـ  تیک 

B/F khob card هناحبص صوصخم  زیوآ 
Guest comment form نامهیم زا  یهاوخرظن  مرف 

Pithcer-water pitcher چراپ بآ ـ  چراپ 
Ice bucket خی فرظ 

(Glass (bathroom tumbler هرقرق ناویل  ناویل ـ 
Bottle opener نکزاب يرطب  برد 

Cothes hangers coat hanger سابل زیوآ 
(Closet(s هجنگ

Shelf هناخباتک هسفق ، هچقاط ،
Laundry froms/bags يردنال تسیل  يردنال ، هسیک 

Bed باوخ تخت 
Bed pad یلصا کشت  ندش  فیثک  زا  يریگولج  تهج  یلصا  کشت  يور  كزان  کشت 

زاین دروم  لیاسو  يدنبنامز و  هارمه  هب  رادهناخ  يارب  اهتیلاعف  لودج  هیهت  3 ـ  3 ـ 
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لته  رد  قاتا  کی  يزاسهدامآ  لودج 
تاحیضوت  زاین  دروم  لیاسو  نامز  عوضوم  فیدر 

مینکیم . زاب  ار  اههرجنپ  هدز و  رانک  ار  اههدرپ  هیناث  اوه 30  هیهت   1
مینکیم . يروآعمج  ار  هلابز  یلاخ و  ار  يراگیسریز  يروآعمج ، ار  هدش  هدافتسا  فورظ  هلابز  هسیک  هقیقد  هلابز 1  يروآعمج   2

مینکیم . عمج  ار  فیثک  ياههفحلم  فیثک  ياههفحلم  صوصخم  هسیک  هقیقد  تخت 2  ندرک  تخل   3
هدیـشک و ار  نوفیـس  بسانم  هچراپ  تلاوت ، سرب  هدـننکینوفع ، دـض  شکيرتکاب ، يواـح  هدـنیوش  داوم  هقیقد  ماــمح 3  ندرک  زیمت   4

مینکیم . زیمت  زین  ار  مامح  فک  زاین  تروص  رد  مینکیم ـ  زیمت  ار  ییوشتسد  شود ، مامح ، مینکیم ـ  زیمت  ار  تلاوت 
مینکیم . میظنت  ار  هدرپ  هتسب و  ار  اههرجنپ  هیناث  هیوهت 30  میظنت   5

میهدیم . رارق  مامح  رد  هلوح  هدرک و  هدامآ  ار  تخت  زیمت  ياههفحلم  هقیقد  تخت 3  يزاسهدامآ   6
میهدیم . ماجنا  ار  راک  تعاس  ياههبرقع  تهج  رد  مرن  لامتسد  هقیقد  يریگدرگ 1   7

مینکیم . نیزگیاج  ار  اهیندیشون  ضیوعت و  ار  فورظ  فرصم  دروم  ياهیندیشون  هقیقد  ندرک 1  نیزگیاج  ای  رپ   8
مییامنیم . زیمت  ًالماک  ار  قاتا  فک  یقربوراج  هقیقد   2 ندرک ) وراج   ) ندز روه   9

مینکیم . لفق  ار  نآ  هتسب و  ار  نآ  رد  هدرک ؛ کچ  ًالماک  ار  قاتا  هقیقد  ندرک 1  کچ   10
تفاظن  ریسم  باختنا  زا  یکاح  ییالاب  ریوصت  رد  ددرت  طوطخ  نامهیم : قاتا  ندرک  زیمت 

ص:73
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ماجنا رد  دیامن  هدافتـسا  شور  نیا  زا  دوخ  هیمهـس  ياهقاتا  مامت  تفاظن  يارب  رادهناخ  کی  دشاب  رارق  رگا  هک  دشابیم  طلغ  تروص  هب 
یگتـسخ اب  مأوت  یگلـصوحیب  اب  ار  دوخ  رخآ  ياهقاتا  هک  يروط  هب  ددرگیم  ناوتان  هتـسخ  رایـسب  دوشیم و  لکـشم  راچد  دوخ  راـک 

. داد دهاوخ  ماجنا 
ص:74
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: هک تسا  هدیدرگ  یحارط  يروط  رادهناخ  تکرح  تهج  لبق  هحفص  نییاپ  ریوصت  رد 
. دیامن فرص  قاتا  رد  ار  يرتمک  نامز  دشاب و  هتشاد  مامح  قاتا و  رد  ار  ددرت  لقادح  ًالوا 

. دهدن ماجنا  يرارکت  تروص  هب  ار  اهراک  ایناث :
. دیامن يریگهزادنا  دناوتب  ار  دوخ  راک  نایاپ  اثلاث :

. میهد رارق  تفاظن  ششوپ  تحت  ار  قاتا  لیاسو  بابسا و  مامت  دیاب  مامح  اهقاتا و  تفاظن  رد  ام 
ص:75
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قاتا دیدزاب  شرازگ 

دیدزاب : خیرات  قاتا  دیدزاب  شرازگ  قاتا : هرامش 

قاتا 
یبایشزرا 

دشابیم . زیمت  قاتا  هرامش  رد و  1 ـ
دشابیم . زیمت  یگتفر و  گنر  نودب  يدورو  رد  باق  2 ـ

درادن . هکل  هدش و  یقرب  وراج  تکوم ، 3 ـ
تسا . بولطم  قاتا  يامد  4 ـ

دوشیم . زاب  ادصیب  نآ  رد  هدوب و  زیمت  دمک  5 ـ
دنراد . دوجو  ددع )  8  ) اهیسابلاج 6 ـ
دنشابیم . زیمت  دمک  لخاد  تاقبط  7 ـ

دنتسه . زیمت  یگتفر و  گنر  نودب  دمک  ياهراوید  8 ـ
دناهدش . يراکنغور  مامح  قاتا و  يدورو  ياهرد  9 ـ

دنشابیم . زیمت  ریرحت  زیم  يولج  اههرانک و  حطس ، 10 ـ
تسا . ملاس  ریرحت  زیم  يور  غارچ  11 ـ

دوشیم . هتسب  زاب و  بوخ  هدوب و  یتاعالطا  داوم  نآرق و  زامناج ، ياراد  ریرحت  زیم  يروشک  12 ـ
دنتسه . یگتسکش  نودب  دنکیم و  راک  اهبابح  اهغارچ و  مامت  13 ـ

دنتسه . زیمت  یگراپ و  نودب  ناشهالک  دنکیم و  راک  بوخ  هعلاطم  ياهغارچ  14 ـ
دشابیم . یگتفرگنر  نودب  زیمت و  تخت  رانک  زیم  15 ـ

تسا . هدش  ینوفعدض  زیمت و  نفلت  16 ـ
دراد . دوجو  نفلت  رانک  راکدوخ  تشاددای و  رتفد  17 ـ

. دنتسه یگراپ  نودب  زیمت و  اهلبم  یلدنص و  18 ـ

قاتا دیدزاب  شرازگ  همادا 

دیدزاب : خیرات  قاتا  دیدزاب  شرازگ  قاتا : هرامش 
ص:76
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قاتا 
یبایشزرا 

دنشابیم . یگتفرگنر  یگتسکش و  نودب  زیمت و  اهلبم  يولج  زیم  19 ـ
دنکیم . راک  بوخ  تسا و  هدش  يریگدرگ  زیمت و  نویزیولت  20 ـ

تسا . راک  هب  هدامآ  زیمت و  لاچخی  21 ـ
دنراد . رارق  ینیس  کی  يور  هدیچیپ و  نولیان  رد  قارب و  زیمت و  بآ  چراپ  اهناویل و  22 ـ

دراد . هلابز  نولیان  زیمت و  هلابز  لطس  23 ـ
دنشابیم . شارخ  یگتفر و  گنر  نودب  زیمت ، اهراوید  24 ـ

دناهدش . تسرد  یلوصا  اهتخت  25 ـ
دناهدش . تسرد  یلوصا  اهتخت  رس  26 ـ

دنشابیم . رابغ  نودب  زیمت و  راوید  يور  ياهولبات  27 ـ
دنشابیم . قارب  زیمت و  اههنیآ  28 ـ

دنتسه . قارب  زیمت و  اهيراگیسریز  29 ـ
دنوشیم . زاب  یبوخ  هب  زیمت و  اههرجنپ  30 ـ

دنشابیم . نازیوآ  یلوصا  روط  هب  تسا و  یگراپ  نودب  زیمت و  اههدرپ  31 ـ
دهدیمن .) هریغ  تبوطر و  يوب  . ) دهدیم عوبطم  يوب  قاتا  32 ـ

دراد . دوجو  يذغاک  لامتسد  33 ـ
دراد . رارق  رد  هریگتسد  يور  دیوشن  محازم  تراک  34 ـ

ص:77
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اهرادهناخ درکلمع  لرتنک  يارب  اهتسیلکچ  هیهت و  4 ـ

مامح دیدزاب  شرازگ 

مامح 
یبایشزرا 

دشابیم . هکل  نودب  زیمت و  مامح  رد  نوریب  لخاد و  1 ـ
دشابیم . یگتفرگنر  نودب  زیمت و  رد  باق  2 ـ

دنشابیم . ملاس  زیمت و  اهیشکدنب  اهیشاک و  مامح ، فک  3 ـ
دنتسه . قارب  زیمت و  اههنیآ  4 ـ

دنتسه . قارب  زیمت و  ینوباص  اج  هنیآ و  باق  5 ـ
دشابیم . کشخ  قارب و  زیمت ، ییوشتسد  6 ـ

دنشابیم . هکل  نودب  زیمت و  اهریشرس  اهریش و  7 ـ
دناهدش . نازیوآ  یبوخ  هب  دنراد و  رارق  ناشدوخ  ياج  رد  اههلوح  مامت  8 ـ

تسا . هدش  یبوررابغ  زیمت و  ییوشتسد  ریز  یشکهلول  9 ـ
دنکیم . راک  یبوخ  هب  زیمت و  تلاوت  نوفیس )  ) شالف 10 ـ

یگنرف .) تلاوت  . ) دشابیم زیمت  تلاوت  رد  11 ـ
یگنرف ) تلاوت  . ) دشابیم کشخ  قارب و  زیمت ، تلاوت  يور  نتسشن  ياج  12 ـ

یگنرف ) تلاوت  . ) دشابیم زیمت  بآ  ياراد  تسا و  زیمت  تلاوت  هساک  13 ـ
یگنرف ) تلاوت  . ) تسا هتسش  زیمت و  تلاوت  تشپ  14 ـ

دراد . رارق  دوخ  ياج  رد  تلاوت  لامتسد  15 ـ
تسا . دوجوم  یگنرف  تلاوت  يارب  هفاضا  لامتسد  16 ـ

یناریا ) تلاوت  . ) دشابیم قارب  زیمت و  تلاوت  فارطا  اپ و  ياج  17 ـ
یناریا ) تلاوت  . ) دشابیم کشخ  زیمت و  قارب ، تلاوت  هساک  18 ـ

تسا . دوجوم  درس ) مرگ و  ، ) تلاوت يارب  بآ  گنلش  19 ـ
. تسا نازیوآ  راوید  زا  بالق  هلیسو  هب  گنلش  20 ـ

مامح دیدزاب  شرازگ  همادا 

ص:78
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مامح 
یبایشزرا 

تسا . زیمت  قارب و  گنلش  21 ـ
دشابیم . نازیوآ  یبوخ  هب  زیمت و  شود  هدرپ  22 ـ
دنتسه . قارب  زیمت و  اهراوید  ياهیشاک  مامت  23 ـ

دشابیم . یگتسکش  نودب  اهیشاک  نیب  یشکدنب  24 ـ
دنشابیم . هکل  نودب  قارب و  اهریش  مامت  25 ـ

دننکیم . راک  یبوخ  هب  اهیشکهلول  26 ـ
تسا . کشخ  قارب و  زیمت ، ناو  27 ـ

دشابیم . هلابز  هسیک  ياراد  زیمت و  هلابز  لطس  28 ـ
دننکیم . راک  یبوخ  هب  اهغارچ  مامت  29 ـ

دنتسه . فافش  زیمت و  اهغارچ  باق  30 ـ
دراد . دوجو  ناگیار  يوپماش  نوباص و  31 ـ

دراد . دوجو  مامح  رد  ملاس  عوبطم و  يوب  32 ـ
تسا . ملاس  دراد و  رارق  دوخ  ياج  رد  راوشس  33 ـ

ص:79
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قاتا رد  دوجوم  تاناکما 

هفرغلایف ) هدوجوملا  لئاسولا  )
یبرع  مان  یسراف  مان  یبرع  مان  یسراف  مان 

هیذحا  هحسام  نک  كاپ  شفک  هلسغم  ییوشتسد 
تامامح  قرو  تلاوت  ذغاک  تشط  نگل 

مامح  ریشکب  ریبک ـ  ریشکب  مامح  هلوح  گرزب ـ  هلوح  شودلا  تحت  نو  شود  ریز  ناو 
هجو  دی /  هفشنم  تروص  تسد /  هلوح  تامامح  تلاوت 

یحص  فورظ  یتشادهب  تکاپ  یجنرف  مامح  سولج  ناکم  یگنرف  تلاوت  نتسشن  لحم 
دحاو  لامعتسا  هقالح  هنکم  فرصم  راب  کی  شارتشیر  نوفیسلا  بحص  نوفیس ـ  ندیشک  نوفیس  نوفیس ،

تارفش  هبلع  یغیت  اج  هبعج  هدیب  هدیب 
اروشس  اروشس  نوباص  هدعاق  نوباص  فرظ 

هرفش )  ) هقالح هنیکم  شارتشیر  شودلاسأر  شود ـ  شودرس  شود ـ 
هیئابرهک  هقالح  هنیکم  یقرب  شارتشیر  تکوم  مامح ـ  داجس  مامح ـ  هشرف  تکوم  مامح ـ  هچیلاق  مامح ـ  زادناریز 

مامح  هفیل  مامح  فیل  وبماش  وپماش 
رفاظا  دربم  نخان  ناهوس  لیسغلل ) ۀصاخ  هدام  وبماش ـ  نوباص ـ   ) هوغر ندرک  مامح  صوصخم  هدام  وپماش ـ  نوباص ـ  فک 

نانسا  هاشرف  كاوسم  مامح  هیقاط  مامح  هالک 
نانسا  نوجعم  نادند  ریمخ  مامح  يدارب  مامح  هدرپ 

اذح  هوذح  شفک  هنشاپ  هصاخ  مامح  هشرف  مامح  صوصخم  ییاپریز 
ءام هیفنح  بآ  ریش  عمش  هدعاق  عمش ـ  یعمشاج  عمش ـ 

مامح رد  دوجوم  تاناکما 

مامحلایف ) هدوجوملا  لئاسولا  )
ص:80
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یبرع  مان  یسراف  مان  یبرع  مان  یسراف  مان 
روطقلا  هقالع  همئاق  هناحبص  صوصخم  زیوآ  فاج  ملق  صاصر ـ  ملق  راکدوخ  ملق ـ 

فویضلاءارآ  همئاق  نامهیم  زا  یهاوخرظن  مرف  قدنفلا )  ) نالعا هقاطب  لته )  ) لاتسپ تراک 
قیربا  ءام ـ  قیربا  چراپ  بآ ـ  چراپ  هلاسر  فرظ  فورظ ـ  همانتکاپ  تکاپ ـ 

جلث  هساک  خی  فرظ  لیاسر  قرو  همانذغاک 
هـساک هساک ـ  هرقرق  ناویل  ناویل ـ  سکفلت  ای  ربامن  سکاف ـ  صوصخم ) مرف   ) ذـغاک سکفلت  اـی  رباـمن  سکاـف ـ  صوصخم ) مرف   ) ذـغاک

هاشرف 
هنینق  حاتفم  نک  زاب  يرطب  برد  رئاجس  نحص  يراگیسریز 

سبالم  هقالع  سابل  زیوآ  نفلت  رتفد  نفلت ـ  نفلت  يامنهار  نفلت ـ 
هنزخ  هجنگ  نویزیفلت  نویزیولت 

هبتکم  فر  فوفر ـ  هناخباتک  هچقاط  هسفق  هچقاط ـ  ویدار  ویدار 
هغبصملا  همئاق  هغبصملا ـ  سیک  يردنال  تسیل  يردنال ـ  هسیک  هفایض  نویزفلت ـ  هلواط  نامهیم  نویزیولت ـ  زیم 

ریرس  باوخ  تخت  مراحم  يذغاک  لامتسد 
ریرس  هاشرف  یلصا  کشت  ندش  فیثک  زا  يریگولج  تهج  یلصا  کشت  يور  كزان  کشت  تالمهم  هلس  هلابز  فرظ 

هطایخلالیاسو  هطایخ ـ  هدع  یطایخ  راک  بابسا  یطایخ ـ  تیک 
ص:81
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نامهیم قاتا  هب  رادهناخ  جورخ  دورو و  هب  طوبرم  تاررقم  5 ـ

قاتا هب  دورو  هقیرط 

هراشا

اـسر يادص  اب  تسیابیم  داد  باوج  دوب و  قاتا  رد  نامهیم  رگا  مییامنیم ، ثکم  یمک  هتخاون و  رد  هب  هتـسهآ  هبرـض  ود  تسد  اب  ادـتبا 
نیا ریغ  رد  مییامنیم ، بترم  زیمت و  ار  قاتا  هدـش و  دراو  داد  هزاـجا  ناـمهیم  رگا  تفرگ . ندرک  زیمت  هزاـجا  و  يرادهناـخ »  » درک مـالعا 

. میهدیم ماجنا  ار  راک  هتشگزاب و  يرتبسانم  تقو  رد  تروص 
ص:82
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دیـسرن شوگ  هب  ییادص  هچنانچ  مینزیم  رد  هرابود  هیناث  یلا 15  دودح 10  زا  سپ  دشن  هدینـش  یباوج  لوا  هبرـض  ود  ندز  زا  سپ  رگا 
، مینکیم زاب  یکدنا  ار  رد  هتـسهآ  دیلک  اب  خساپ  ندینـشن  تروص  رد  مینکیم و  رارکت  ار  لمع  نیا  موس  راب  يارب  هیناث  دودح 5  زا  سپ 

: دشاب هتشاد  دوجو  تلاح  هس  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد 
. میدنبیم هتسهآ  ار  رد  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتسب  لخاد  زا  ریجنز  طسوت  رد  1 ـ

جراـخ هتـسب و  هتـسهآ  ار  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ماـمح  اـی  قاـتا  لـخاد  ناـمهیم  یلو  هدوـبن  لـفق  لـخاد  زا  قاـتا  تسا  نکمم  2 ـ
. میوشیم

دـشن هدینـش  ییادص  هچنانچ  و  يرادهناخ »  » مییوگیم هدز و  رد  رد ، ندرک  زاب  لاح  رد  تروص  نیا  رد  دشاب  یلاخ  قاتا  تسا  نکمم  3 ـ
. دسرب مامتا  هب  نآ  تفاظن  ات  هدراذگ  زاب  ًالماک  ار  قاتا  رد  دش  لصاح  نانیمطا  قاتا  رد  نامهیم  دوجو  مدع  زا  ًالماک  و 

. مییامنیم هدافتسا  " Housekeeping " يرادهناخ لداعم  هملک  زا  دوب  یجراخ  نامهیم  هک  یتروص  رد  رکذت :
دیوشن محازم  تراک  تاررقم  نیناوق و  6 ـ

شور 1

نانامهیم ینمیا  یتمالس و  زا  نانیمطا  فده :
اهنآ اریز  دناهدشن  بترم  زیمت و  لوا  تفیش  ياهرادقاتا  طسوت  اهقاتا  زا  يدادعت  هک  دنهدیم  عالطا  يرادهناخ  هب  تاقبط  یتسرپرس  1 ـ

. دنشابیم رد  يور  رب  دیوشن  محازم  تراک  ياراد  ای  هدوب  هلفق  ود  ای 
. دوشیم هیهت  دیوشن  محازم  تراک  ياراد  ای  هلفق  ود  ياهقاتا  زا  یتسیل  2 ـ

هتفرگ و  سامت  ینفلت  روکذم  ياهقاتا  نانامهیم  ای  ناشیا  نواعم  ای  يرادهناخ  ریدم  3 ـ
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؟ دشابیم بسانم  رما  نیا  يارب  یتعاس  هچ  و  ریخ ؟ ای  دوش  سیورس  ناشقاتا  دنتسه ، ناشیا  ایآ  هک  دنکیم  لاؤس 
کی اب  هارمه  رما  نیا  هک  دوشیم  هیصوت  . ) دنکیم یسرزاب  ار  قاتا  اصخش  دوخ  يرادهناخ  تسرپرس  دشن  هدینش  یخساپ  قاتا  زا  رگا  4 ـ

(. دریذپ تروص  تاماظتنا  زا  هدنیامن 

شور 2

هک  ) یصوصخم تراک  تعاس 14 ) دودح   ) نیعم نامز  رد  اهقاتا ، نیا  تسیل  هیهت  يرادهناخ و  هب  تاقبط  ناتسرپرس  شرازگ  زا  سپ  1 ـ
دیوشن محازم  تمالع  ای  تسا و  هلفق  ود  هک  یقاتا  لخاد  هب  رد  ریز  زا  دینک )» هظحالم  ار  تراک  تشپ  افطل   » تسا هدـش  هتـشون  نآ  يور 

. دوشیم هتخادنا  دراد 
: اریز مینک  بترم  تعاس . . . . . . . . . . .  رد  ار  امش  قاتا  میتسناوتن  ام  زیزع  نامهیم 

. دوب برد  يور  دیوشن  محازم  تراک  فلا :
. دوب هلفقود  لخاد  زا  برد  ب :

سیورس امش  قاتا  دیلیام  یتعاس  هچ  رد  دیهد  عالطا  هتفرگ و  سامت  یلخاد . . . . . . . . . . . . .  هرامـش  اب  يرادهناخ  اب  تسا  دنمـشهاوخ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوش

مه نامهیم  دـشاب و  دـیوشن  محازم  تمالع  ياراد  ای  هدوب و  هلفق  ود  زونه  قاتا  دوشیم و  هیهت  رهظزادـعب  شرازگ  هک  یناـمز  رد  رگا  2 ـ
. ددرگیم لابند  کی  شور  تامادقا  هتفرگ و  سامت  ناشیا  دشاب . هتفرگن  سامت 

ات يرادهناخ  هک  دـننکیم  اضاقت  شریذـپ  لوؤسم  زا  دنـسریم  لته  هب  حبـص  کیدزن  ای  بش  همین  هک  یناـنامهیم  تاـقوا  یهاـگ  رکذـت :
. درادیم مالعا  يرادهناخ  هب  ار  عوضوم  نیا  زین  شریذپ  هک  دنیامنن  هعجارم  قاتا  هب  سیورس  تهج  یصخشم  تعاس 

دنک هجوت  نآ  هب  دیاب  لته  رد  رادهناخ  هک  یتاکن 

.). . . ـ  وت رد  وت  هتخت ـ   3 هتخت ـ   2  ) رایتخا رد  تاقبط  یسررب   ـ
(. دوش تفایرد  تباث  ریدم  زا   ) لته زا  نالپ  هخسن  کی  نتشاد   ـ

. دنکیم راک  تاقبط  رد  یموب ) لماوع   ) يرادهناخ شخب  رد  هک  يدارفا  اب  ییانشآ   ـ
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(. تراک رتسم   ) ردام دیلک  کی  نتشاد  یناریا  تباث  ریدم  یگنهامه  اب  داتس  زا  هزاجا  بسک  اب  موزل و  تروص  رد   ـ
(. بآ هویم +  بآ  زاین  دروم  مزاول   ) تفاظن ماجنا  زا  دعب  اهقاطا  زا  دیدزاب   ـ

. دشابیم قاتا  لخاد  رد  هک  اهکسالف  تاقبط ، شوجبآ  تاقبط ، یندعم  بآ  یسررب   ـ
. اهیجورخ اهروسناسآ و  اهرودیرک و  تفاظن  صوصخ  رد  مزال  تارکذت  یسررب و   ـ

. دشابیم رایتخا  رد  هک  هعومجم  زا  راک  ماجنا  شرازگ  هیهت   ـ
. يرادهناخ شرازگ  هیهت   ـ

اهشسرپ

. دیربب مان  ار  نآ  مهم  ياهشخب  دییامن و  فیرعت  ار  يرادهناخ  1 ـ
. دیسیونب يرصتخم  حیضوت  کیره  دروم  رد  دیسیونب و  ار   DND ، V.R ، O.R ، C.O ، O.O.O ياههژاو یسراف  لداعم  2 ـ

. مییامن هجوت  یتاکن  هچ  هب  دیاب  دوشیم  لیمکت  اهرادهناخ  طسوت  هک  قاتا  شرازگ  رد  3 ـ

هشیدنا ياههناوج 

. دییامن نایب  ار  لته  رد  قاتا  کی  يزاسهدامآ  يدنبنامز  لودج  لته  تباث  ریدم  ناونعب 
تشاددای 

•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
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•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••  
•••

مشش لصف 

لته رد  هریذپ  دحاو  اب  ییانشآ 

هراشا

سیفآ ) تنارف  )
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لته  رد  هریذپ  دحاو  اب  ییانشآ 
( سیفآ تنارف  )

هریذپ فیرعت  1 ـ

اب نامهیم  هک  تسا  لحم  نیا  زا  دـشابیم و  جورخ  عقوم  رد  نامهیم  ساـمت  نیرخآ  دورو و  ماـگنه  ناـمهیم  دروخرب  نیلوا  لـحم  هریذـپ 
. دوشیم انشآ  لته  نانکراک  اهتمسق و  رگید 

. دشابیم شریذپ  ورزر و  نیعم  ياهشور  قیرط  زا  نامهیم  هب  قاتا  شورف  لوؤسم  هریذپ 
( شریذـپ تراـک   ) دادرارق دـقع  اـب  هارمه  هنازور  صخـشم  تمیق  اـب  نیعم  تدـم  هب  هدافتـسا  يارب  يرتشم  هب  قاـتا  نتـشاذگ  راـیتخا  رد 

. دشابیم

هریذپ یهدنامزاس  2 ـ

، شریذـپ تارباـخم ، ناـمهیم ، تامدـخ  لـماش  دـحاو  نـیا  تیلاـعف  هزوـح  نـکیلو  دراد  رارق  یفلتخم  لـماوع  ریثأـت  تـحت  یهدناـمزاس 
. دشابیم قودنص  تاعالطا و  نویساورزر ،

( یتالیکشت تراچ   ) سیفآ تنارف  دحاو  یهدنامزاس 

ص:89
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هریذپ

نواعم 
نامهیم  تامدخ 

تارباخم 
شریذپ 

نویساورزر 
تاعالطا 
قودنص 

اهتفایرد هیلک  ماجنا  لخاد  جراخ و  تاعالطا  قاتا  ورزر  یلصا  راک  سکف  نفلت ـ  نایرد 
اهتخادرپ و  لته : زا  جراخ  تاعالطا  نامهیم  يارب  شریذپ  یکینورتکلا  تسپ  امنهار )  ) ربنادمچ

هزوم ورتم ، طوطخ  هورگ  تسا و  نامهیم  ریخب 12-6  حبص  روسناسآ  يدصتم 
، یناتساب راثآ  اهناروتسر ـ  ریخب 19-12  رهظزادعب  هدننار 

. هزور کی  روت  مانتبث  ریخببش 24-19 
: لته لخاد  تاعالطا  ریخب 24-6  تقو 
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تاصخشم تراک  1 ـ
سیلپ تراک  هدننکهدافتسا  2 ـ

یبایرازاب هدننکهدافتسا  3 ـ

شریذپ لحم  باختنا 

. تسا مهم  رایسب  شریذپ  لحم  باختنا  رد  نامهیم  یسرتسد  تلوهس  1 ـ
. دیامن هجوت  بلج  هک  شریذپ  زیم  بسانم  ابیز و  یحارط  2 ـ

اهمرف و هریخذ و  تراـک  شریذـپ و  تراـک  نداد  رارق  تهج  نیریز  هقبط  زا  اـت  دـشاب  هقبط  ود  رتمیتناـس و  شریذپ 115  زیم  يدـنلب  3 ـ
. دوش هدافتسا  رتویپماک  نینچمه  اهروشورب و 

نامهیم اب  میقتـسم  طابترا  رد  تاعالطا  شریذـپ و  قودنـص و  ياهتمـسق  هریذـپ ، فلتخم  ياهشخب  هب  طوبرم  ياهاضف  یحارط  رد  4 ـ
. دنریگیم رارق 

شریذپ
: دننک تقد  نآ  هب  شریذپ  لماوع  دیاب  هک  يدراوم 

( ریدم ای  شریذپ   ) ییوگدمآشوخ
تروپساپ نتفرگ  لیوحت 

رامآ

( نز درم +   ) نیرئاز دادعت  1 ـ
. دندرکن ادیپ  روضح  لیلد  ره  هب  هک  نیرئاز  دادعت  2 ـ

. رادلکشم ضیرم و  نیرئاز  دادعت  3 ـ
. امنهار ریدم  هب  هتفه  کی  رد  راک  یگنوگچ  هب  هطوبرم  هگرب  لیوحت   ـ

. عاضوا هب  یگدیسر  تالکشم و  هب  وگباوج 
. نفلت هب  ییوگباوج  صوصخ  رد  امنهار  ریدم  ییامنهار   ـ

 . . . یبال و یتشادهب ، سیورس  تفاظن  صوصخ  رد  یبال  ندرک  کچ   ـ
(. یبال راوید  يور  رب  بصن  داتس و  يوس  زا  اهبسچرب  اب   ) نیرئاز هب  یناسرعالطا   ـ
(. جح نامزاس  ای  داتس  يوس  زا  یگنهرف  فیاظو  حرش  هب  هجوت  اب   ) یگنهرف طباور   ـ

یگنهامه   ) فلتخم ياهشخب  رد  نیرئاز  هب  طوبرم  ياهزاین  اهقاتا و  ياهدوبمک  عفر 
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(. يرادهناخ اب 
(. هکم هنیدم و  زا  جورخ   ) امنهار ریدم  یگنهامه  اب  هقردب  تهج  نیرئاز  ندرک  هدامآ 

. امنهار ریدم  هب  نآ  لیوحت  جورخ و  تهج  سوبوتا  یسررب   ـ
. نیرئاز روضح  زا  یشان  ياهتراسخ  مالعا  اهتروپساپ و  نداد  لیوحت  اهدیلک و  نتفرگ  لیوحت   ـ

(. یبایشزرا دننام   ) دوب هدش  هداد  رتلبق  هک  ییاهمرف  نتفرگ  لیوحت   ـ
. امنهار ریدم  لته و  يرادهناخ  دحاو  یگنهامه  اب  هدراو  ياهتراسخ  ای  تالاکشا و  یسررب   ـ

. هدش ادیپ  هدش و  مگ  يایشا  لاقتنا  یسررب و   ـ

شریذپ رد  راک  ماجنا  ياهدرادناتسا 

. لنسرپ يارب  راک  ماجنا  ياهدرادناتسا  فیاظو و  حرش  نیودت  1 ـ
. هریغ يردنال و  يرادهناخ  ریظن  اهتمسق  ریاس  اب  شریذپ  طابترا  راک و  شدرگ  نیودت  2 ـ

. سانجا ندش  مگ  هب  طوبرم  تاررقم  3 ـ
. نامهیم هب  طوبرم  تاررقم  4 ـ

. تسا هدومن  مان  تبث  لته  شریذپ  دزن  هک  دنک  هدافتسا  دناوتیم  قاتا  زا  یصخش  طقف  فلا )
. دیامن تخادرپ  ار  نآ  ياهب  دیاب  دنک  هدافتسا  لته  تامدخ  زا  لاؤس  نودب  نامهیم  رگا  ب )

. درادن ار  لته  رد  زپ  تخپ و  هزاجا  نامهیم  ج )

شریذپ رد  جیار  ياههژاو 

(CHAINS HOTEL) ياهریجنز لته   ـ
(V.I.P) مهم یلیخ  صاخشا   ـ

(FOLIO) نامهیم باسحتروص   ـ
×( SAFE BO) تناما قودنص   ـ

(REGESTRATION CARD) شریذپ تراک   ـ
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(COST AND FOUND) اههدش ادیپ  هدش و  مگ   ـ

اهشسرپ

. دییامن فیرعت  ار  هریذپ  1 ـ
. دیربب مان  ار  لته  رد  هریذپ  دحاو  فلتخم  ياهشخب  2 ـ
. دییامن رکذ  ار  هریذپ  لحم  باختنا  رد  مهم  هتکن  هس  3 ـ

هشیدنا ياههناوج 

؟ دنیامنیم میظنت  هنوگچ  ار  یموب  رگشریذپ  اب  طابترا  هوحن  هدوب و  لئاق  یناریا  رگشریذپ  يارب  ار  یفیاظو  هچ  لته  تباث  ریدم  ناونعب 
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متفه لصف 

هباشون اذغ و  دحاو  اب  ییانشآ 

« F&B  » لته رد 
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«F&B  » لته رد  هباشون  اذغ و  دحاو  اب  ییانشآ 

هباشون اذغ و  دحاو  فیرعت 

هیارا هارمه  هـب  مرگ  درـس و  ياهیندیـشون  اذـغ و  نیمأـت  نآ  یلــصا  هـفیظو  هـک  دـشابیم  لـته  رد  یمهم  رایــسب  دـحاو  هباـشون  اذـغ و 
. دشابیم یندیشون  اذغ و  عونتم  ياهسیورس 

: هباشون اذغ و  دحاو  یهدنامزاس 

ریدم 
نواعم 

هناخزپشآ 
ناروتسر 

تافیرشت  نلاس 
سیورس  مور 
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پاش  یفاک 
اهرابنا

هناخزپشآ

. دشابیم اراد  ار  لیذ  تایصوصخ  هک  دشابیم   ûChief زپشآرس اب  هناخزپشآ  یلصا  تیلوؤسم 
یتسرپرس ییاناوت   ـ

هناخزپشآ یهدنامزاس  ناوت   ـ
یگنرف یناریا و  ياهاذغ  تخپ  رد  یفاک  تراهم   ـ

اهيرلاک نازیم  فلتخم و  ياهاذغ  یملع  تخانش  اب  ییانشآ   ـ
هناخزپشآ نامدیچ  شناد  تراهم و  نتشاد   ـ

. دنیامنیم تیلاعف  زپشآرس  رظن  ریز  یچتفاظن  يوشفرظ ، دانق ، راک ، هتخت  اهزپشآ ، کمک  اهزپشآ ، نوچ  يدارفا  هناخزپشآ  رد  ًالومعم 

ناروتسر

. دنراد هدهع  هب  ار  لیذ  فیاظو  هک  دشابیم  اهنابزیمرس  هدهعرب  یلصا  شقن  ناروتسر  نواعم  ریدم و  زا  سپ  اهناروتسر  رد 
نامهیم هب  ییوگدمآشوخ   ـ

زیم رس  هب  نامهیم  تیاده   ـ
نامهیم هب  ییاذغ  يونم  نداد   ـ

نامهیم هب  باسح  تروص  نداد   ـ
. داد دنهاوخ  ماجنا  نابزیمرس  رظن  ریز  ار  دوخ  فیاظو  اهنابزیم  کمک  اهنابزیم ، انمض 
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سیورس مور 

يونم هدوب و  هتعاس  تمسق 24  نیا  تیلاعف  دشابیم و  نامهیم  قاتا  لخاد  رد  یندیشون  اذغ و  هیارا  سیورس  مور  دحاو  یلـصا  تیلوؤسم 
. دشابیم دودحم  سیورس  مور  یندیشون  اذغ و 

پاش یفاک 

رد مهم  لغاشم  دشابیم . اهکنسا  اهینیریش و  عاونا  دننام  کبـس  ياهیکاروخ  هارمه  هب  یلکلاریغ  مرگ  درـس و  یندیـشون  هضرع  لحم 
: زا دنترابع  پاشیفاک 

مرگ نزرسد   ـ
درس نزرسد   ـ

نابزیم  ـ
نابزیم کمک   ـ

یچتفاظن  ـ
رادقودنص  ـ

راک ماجنا  ياهدرادناتسا 

. تسا هدش  ییاسانش  یندیشون  اذغ و  ورس  تهج  یفلتخم  ياهشور  نونکات 

: زا دنترابع  اهشور  نیا  نیرتمهم 

یباقشب شور  1 ـ
یسیلگنا شور  2 ـ
يوسنارف شور  3 ـ
یسور شور  4 ـ
یناملآ شور  5 ـ

ياهدرادناتـسا زا  یباقـشب  شور  رد  دـشابیم . یباقـشب  شور  زا  هدافتـسا  هرمع  مایا  رد  یندیـشون  اذـغ و  ورـس  يارب  شور  نیرتبساـنم 
: دوشیم هدافتسا  لیذ  یمومع 

. دشاب نامهیم  تیؤر  رد  دیاب  فورظ  يور  ياهناشن  اهمرآ و  هیلک   ـ
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. تسا تعاس  ياههبرقع  دننام  سیورس  تکرح  تهج   ـ
. تسا نامهیم  تسار  تمس  زا  اذغ  ورس   ـ

. تسا نامهیم  تسار  تمس  زا  یندیشون  ورس   ـ
. ددرگیم هیارا  تسار  تسد  اب  دریگیم و  تروص  پچ  تسد  اب  نابزیم  طسوت  اذغ  فورظ  لمح   ـ

. دریگیم تروص  نامهیم  دورو  زا  لبق  سیورس  ناکم  يزاسهدامآ   ـ
. تفگ دمآشوخ  نانآ  هب  دیاب  نانامهیم  دورو  ماگنه   ـ

. مینکیم ییامنهار  اهزیم  فرط  هب  ار  ناشیا  نانامهیم  دورو  ماگنه   ـ

: دوش تقد  لماوع  هباشون  اذغ و  دحاو  رد  هرمع  رد  دیاب  هک  يدراوم 

. درم نز و  نیرئاز  هب  تبسن  دوجوم  یلدنص  زیم و  دادعت  یسررب 
(. یموب لنسرپ  تهج   ) هعمج زور  صوصخ  رد  يزیرهمانرب  داجیا 

(. یناریا لماوع  ای   ) لته یموب  دارفا  طسوت  اهزیم  سیورس  ندرک  هدامآ 
. اذغ ورس  عیزوت و  نامز  صوصخ  رد  هناخزپشآ  اب  یگنهامه 

(. رسد  ) ماش راهن و  هناحبص ، تهج  سانجا  لیوحت  صوصخ  رد  رابنا  اب  یگنهامه 
. نیرئاز هب  رامآ  صوصخ  رد  شریذپ  اب  یگنهامه 

. تباث ریدم  یگنهامه  اب  اج  دوبمک  تروص  رد  اذغ  ورس  نامز  تعاس و  صوصخ  رد  يزیرهمانرب 

( زکرمتم تخپ   ) هناخزپشآ

. اهرتیه لیوحت  نامز  * 
. ناروتسر تسرپرس  یگنهامه  اب  ناروتسر  رد  روضح  اب  رتهب  طباور  داجیا  رد  یگدامآ  * 

(. اذغ سرپ   ) ورس رادقم  نازیم و  زا  عالطا  * 
. اذغ ورس  عقوم  رد  تفاظن  مظن و  داجیا  * 

. لماوع طسوت  نآ  لاسرا  و  اذغ ) روکد  زیم و  رود   ) نامدیچ رد  تقد  * 
(. دنبشیپ شکتسد ، هالک ،  ) زپشآ مرف  سابل  ندیشوپ  * 

. رتیه ندوب  نشور  رد  تقد  * 
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. اذغ عیزوت  تمسق  زا  هفاضا  مزاول  يروآعمج  * 

هناخزپشآ لماوع 

. دشابیم اذغ  دیلوت  زپشآ  هفیظو  زپشآ : * 
. دشابیم بابک  تخپ و  يارب  اهتشوگ  عاونا  يزاسهدامآ  راک : هتخت  * 

. دشابیم تخپ  يارب  هیلوا  داوم  ندرک  هدامآ  زپشآ  کمک  هفیظو  زپشآ : کمک  * 
. دشابیم فورظ  يهیلک  يوشتسش  يوشفرظ  هفیظو  يوشفرظ : * 

. تسا هناخزپشآ  طیحم  تفاظن  یچتفاظن  هفیظو  یچتفاظن : * 

اهشسرپ

؟ دیسیونب ار  هباشون  اذغ و  دحاو  فیرعت  1 ـ
؟ دشابیم ییاهتمسق  هچ  لماش  لته  رد  هباشون  اذغ و  دحاو  2 ـ

؟ دییامن نایب  ار  ناروتسر  پاش و  یفاک  توافت  3 ـ
؟ دییامن نایب  ار  یهدسیورس  ياهشور  نیرتمهم  4 ـ

هشیدنا ياههناوج 

یهدسیورـس يارب  ار  یـشور  عون  هچ  يروخاذـغ  ياهنلاس  رد  دوجوم  ياهتیدودـحم  هب  هجوت  اب  لـته و  تباـث  ریدـم  ناونع  هب  اـمش 
؟ دییامنیم باختنا 
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: عبانم

. لته هیرشن  ( 1
. يدنبرد نایژ  ياقآ   www.Hoteldary.com تیاس ( 2

.1386 نایسراپ ، يرادلته  ناتسرنه  ناماس ، اقآ  دیمح  لته ؛ رادقاتا  ( 3
. يزرد بیلدنع ـ  هرمع ؛ رد  يرادلته  هوزج  ( 4
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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